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I. Arbeiderforholdene i Almindelighed.

Naar det har va?ret anseet berettiget til Forhandling i den

andcn skandinaviske Landbrugskongres, at foreslaa det her opstillede

Themu, liar dette sin Grand i, at Arbeiderforholdene i Almindelig-

hed og deres heldige Ordning saavelsora Ai'beidernes okonoraiske

Stilling og Livsvilkaar i naervaerende Tid er Sporgsmaal. som staar

paa Dagsordeneu snart sagt over hele den civiliseredc Verden.

Videnskabsmsend, Statsokonomer og Nseringsdrivende paa de for-

skjelligste Omraader, saavelsom Staternes administrative og lovgi-

vende Myndigheder, er i Virksomhed for at finde en Losning af

det Sporgsmaal: hvad kan der gjores for paa den hensigtsmasssigste

Maade at ordne Forholdet mellem Arbeidsgiver og Arbeider, saa-

ledes at begge Parters berettigede Interesser sker Fyldest, til

Fremme af Samfundets Velviere i det hele?

8p0rgsmaalet om Arbeiderforholdeues Ordning har ikke alene

theoretisk og videnskabelig Intei-esse, det trsenger sig for riden

frem som en Sag af den allerstorste praktiske Betydning, og dette

gjor sig gjeldende ikke paa enkelte eller nogle sajrskilte Grene af

den almindelige Virksomhed, men overalt og i alle Nseringsveie.

Landbruget gjor heri ikke nogen Undtagelse.

I Industrien soger Fagforeningerne at beherske baade Arbei-

dere og Arbeidsgivere og s0ger at naa sit Maal, paa den ene Side

ved Forestillinger og L0fter 6m Guld og gronne Skove og paa

den anden ved Sknemmebilleder og Striker, ja tildels endog ved

aaben Void, om man ikke folger deres Eaad. I Landbruget er

det endnu ikke kommet saa vidt. Socialismen og Fagforeningerne

er endnu ikke trangt rigtig frem hos Landarbeiderne; men der

gj0res ivrige Bestrabelser for at vinde dem for denne Bevaegelse.

Lykkes dette, vil det vsere til Skade for Landbruget, idet Arbeider-

bevajgelsens Udskeielser, der almindeligvis kommer tilsyne i Form

af Striker eller Arbeidsnedkeggelser, sandsynligvis vil have en

endnu st0rre Evne til at skade Landmandens Virksomhed end
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Fabrikherrens. Om Arbeidet standses for nogle Dage eller endog

nogle Uger ved en Fabrik, kan det vistnok foraarsage store

Tab og vaere meget uheldigt; men om Arbeidet nedlsegges ved

et Landbrug, f. Ex. i Saatiden eller under Indhostningen, skal der

i forste Tilfaelde ikke mange Dages Udssettelse til, for det bliver

for sent at bringe Said i Jorden; dette Aar er tabt for flei
-e

Kulturplanter, og der kommer Forstyrrelse i bele Driftsplanen.

Nedlajgges Arbeidet under Indli0stningen, ved enhver, bvad dette

bar at betyde. Avlingen kan blive odelagt istedenfor at komme i

Hus, og Landmandens Virksombed for dette Aar er mer eller

mindre fuldstamdig spildt. Det er en Yelfserdssag for en Landmand

at undgaa dette, og han vil derfor, i Tilfaelde han trues med

Arbeidsnedlaggelse, vasre omtrent nodsaget til at gaa ind paa

snart sagt bvilkesombelst Fordringer for at undgaa okonomisk

Ruin.

En vis Betydning for Landbruget og for Samfundsforboldene

i det bele bar det ogsaa om Socialismen vinder den talrige Klasse

smaa Eiendomsbesiddere. Disse tsenker sig Fordele, som de

skulle vinde ved Skattelettelser, medens de ikke skulle berores af

Forandringen i Eiendomsretten. Denne Samfundsklasse er i flere

Lande paa Grund af dens Medlemmers store Antal, i Besiddelse

af en vis Indflydelse paa kommunale og politiske Valg og vil i

Forbindelse med Arbeiderne omtrent, kunne beherske Samfundet.

altsaa let forstaaeligt, at Socialismen her 0nsker at vinde Tilbamgere.

Den Betydning, som ligger i denne Bevajgelses Udbredelse blandt

Landarbeiderne, Arbeidsnedbeggelser m. v., er, naar man betragter

Landbruget som et samlet bele, clog maaske mindre bos os end

i flere andre Lande. Her er nemlig et forholdsvis meget stort

Antal af Landets Jordbrug, som drives alene eller bovedsagelig

ved Eierens og Familiens eget Arbeide med lidet eller intet Behov

for Bistand af leiet Arbeide. Efter Jordbrugsstatistiken af 1891 *)

kan antagelig 67,0 pCt. af samtlige Landets egentlige Jordbrug

(under 3 Skyldmark) lienf0res til denne Klasse. Efter Off. Stat. 3

Rajkke no. 217 1891 skulde 67,6 pCt. af Jordbrugerne have under

60 Maal Indmark og en Besretning af 4 a 6 Storfa; eller derunder.

Af disse Tal fremgaar, at der er et betydeligt Antal Jord-

brug, som er uafhsengige af fremmed Arbeidslijailp; men der bliver

dog altid tilbage et saavidt betydeligt Antal Brug, hvis Storrelse

gj0r dem afhcengige af Tilgangen paa leiet Arbeidskraft, at der

er den stajrkeste Opfordring til at S0ge en tilfredsstillende Ordning

') Oft'. Stat. 3 Ecekke No. 217 Jordbrug 1880—90 Side 72.
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af Arbeiderforholdene. Dette fremgaar med endnu st0rre Klarked

af Skyldvaerdiens eller den dyrkede Jords Fordeling paa Brug

af forskjellige Storrelser.

Denne Statistik viser, at der paa Brug af Storrelse indtil 3

Skyldmark falder samlet Skyld 117,679 Mark = 24.47 % af de

egentlige Jordbrugs samlede Skyld, som var 480,944 Mark.

Selv om man her vil gaa saa langt som til den Forudsrctning,

at Brug indtil 3 Skyldmkrk er uafhamgige af leiet Arbeidskraft,

bliver der dog 75,53 % e^er ca -

SU a^ Landets som ,,egentllige

Jordbrug" nyttede Areal, der maa dyrkes ved Hjselp af leiede

Arbeidere.

Men den nsevnte Forudsnetning slaar neppe til, ialfald en Del

Jordbrug under eller henimod 3 Skyldmark, krajver antagelig ialt-

fald nogen Bistand af leiet Arbeide. Behovet for fremmed Arbeide

er altsaa ganske vist tilstede paa et saa stort Areal eller paa saa

mange Eiendomme, som de anforte Tal betegner.

Er det altsaa givet, at omkring 75 °/o a^ vort Landbrug ikke

kan drives uden leiede Arbeidere, er det i samme 0ieblik klart, at

en heldig Ordniug af Arbeiderforholdene er en Velfserdssag saavel

for Jordbrugerne som for Arbeiderne og for Samfundet, idet vor

betydeligste Najringsvei — Landbruget — er ligefrem afhamgig af

dette Sporgsmaals Losning.

Hvad der her paakalder Opmajrksonihed er, hvorvidt der lader

sig finde en Ordning, hvorved saavel Arbeiderens som Arbeids-

giverens Interesser fyldestgjores, uden at nogen af dem paafores

uforholdsmasssige Byrder eller ledes ind i sociale Forhold, der maa
betegnes som uantagelige.

Et Blik paa den Maade, hvorpaa Arbeidspriserne og Arbeids-

forholdene i det hele i den senere Tid bar udviklet sig, viser, at

denne Sag bar en stadig stigende Betydning. Folgende Tal kaster

noget Lys over Arbeidsprisernes Bevtegelse i Aarene 1870—90:

(Se Tabel no. 1, nseste Side).

Vrclges her Aaret 1870 som udgangspunkt for en Sammen-
ligning, findes indtil 1890 for

Dagarbeidere (Msend) en Stigning af 30 og 38 °/ for en

Sommerdag, respektive paa egen eller Husbondens Kost, og for

«n Vinterdag 29 eller 46 °/ eller i gjennemsnit 28 eller 40 %.
For Kvinder er Stigningen 57 eller 39 °/ .

For Husmanid findes Stigningen i Tidsrummet 1870—90 for

Sommerdag 24 eller 29 °/
, for Vinterdag 22 eller 32 °/ og i

Gjennemsnit for Aaret 23 eller 29 % Paa egen eUer Husbondens Kost.

1*
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For Tjenere er stigningen i Aarslon 1870 —90 for mandlige

37 og for kvindelige 48 %.
En Eiendommelighed med Hensyn til Daglonnens Stilling

til Kostholdet er her meget freratraidende, nemlig at Stigningen i

Daglon er paatagelig stasrkere, naar Husbonden yder Kosthold,

og dette gJEelder saavel Dagarbeidere som Hnsm&md.

Kostholdet sees i 1870 at vserdsaettes til Kr. 0,05 om Som-

meren og Kr. 0,58 om Vinteren, i 1890 til Kr. 0,73 om Som-

meren og 0,65 om Vinteren, altsaa:

1870 Kost Sommer 0,05, Vinter 0,58

1890 — — 0.73, — 0,05

Stigning °/ 12 12.

Hvorvidt det svarer Regning for Gaardmanden at yde Kost-

hold, afhamger nltsaa af, om ban ved Kostboldet sparer mere eller

mindre end Eorskjellen i Daglon. En nsermere Unders0gelse af

dette Forhold vilde her f0re for vidt; men Tallene synes at tyde

paa, at Arbeiderne foretrrekker eget Kostbold, da de med denne

Ordning noies med en forboldsvis mindre Daglon, idet denne saavel

for Dagarbeidere som Husmamd er stegen strerkere for Arbeide

paa Hnsbondens Kost.

Tabcl No. 1.

Dagl0n for Masnd.
for Kvin-

der.
Aarsl0n

for

Sommer. Vinter. Aaret. Aaret. Tjenere.

Aar. c
o CO

o
M

S
^ -*i
— X

O
a SO

O
CO

O
M i

•

d
o o O O O O a
— w 5 SM a JQM

5 — 1^ M FM
to s to 3 to s to

w &q H w H w m

0rc. 0re. 0rc. 0re. 0re. 0re. 0rc. 0re. Kr. Kr.

1870 01 150 50 114 74 135 40 05 123 52
187') 130 214 89 160 112 187 49 104 181 71

1880 112 1«( 09 134 00 159 48 90 153 63
1885 122 104 70 142 99 108 52 98 103 73
1800 126 100 82 147 104 173 .>.} 102 IliO 77

1870—00 + 35 43 26 33 30 38 15 37 40 25
1870—00 % 38 30 46 20 40 28 39 57 37 48

Dagl0n for Husmamd.

1S70 55 108 34 82 45 95
1 s7.". 75 130 17 107 01 122
1880 74 131 45 101 50 no
1 N«5 03 118 11 93 52 100
1S00 71 134 15 100 58 117

1870—90')+. 16 26 11 18 13 22
! 870—90 + % 29 24 32 22 20 23



Af foranstaaende Tabel sees, at Daglonnen for Dagarbeidere

er stegen fra 28 til heniraod 50 °/
, for Kvinder med 39 og 57 %

og for Husmasnd fra 22 til 32 °/ . At dette maa liave adskillig

Indfiydelse paa Driftens Overskud er indlysende.

En Undersogelse af Forholdet i de forskjellige Landsdele

viser, at Stigningen er sterkest i de store Jordbrugsdistrikter

Sondenfjelds og i de trondhjemske Amter, men forholdsvis mindre

paa Vestlandet — Lister og Mandal til og med Romsdals Amt.

I de ostlige Amter var Stigningen i Daglon for Dagarbeidere

i 1870—90 for en Mand ca. Kr. 1,17 til 1,64 = Kr. 0.47 eller

40 o
/o .

Endnu noget stserkere var Stigningen i de trondhiemske

Amter. medens den i de vestlandske kun udgjorde Kr. 0,28 = 22
°/o-

Daglonnen for Arbeide paa Husbondens Kost bar undergaaet

lignende Forandring. I de ostlaudske Amter fra Kr. 0,46 til

1,03 = i Gjennemsnit 0,38, en Stigning af 53 til 100 %• I de

trondhjemske Amter ca. 47 °/ ; men paa Vestlandet er Stigningen

fra Kr. 0,11 til 0,49 eller ca. 20 °/ .

Grundene til denne Forskjel i Arbeidsprisernes Stigen i

forskjellige Landsdele kan va?re flere, — maaske jevnere faldende

Binreringer (Sofart, Fiskeri) kan ove nogen Indfiydelse; men

den sta?rkeste Grund ligger sandsynligvis i Grundeiendommens

Udstykning. Paa Vestlandet drives en forholdsvis stor Del af

Eiondommene ved Gaardbrugerens og bans Families eget Arbeide

udeii nogen storre Leiehjajlp. Derved bliver der altsaa mindre

SpOrgsmaal efter leiede Arbeidere og jevnere Priser. I den

seneste Tid bores Efterretninger fra Vestlandet om, at dette For-

hold med Arbeidspriserne er ifajrd med at undergaa en Forandring

i Retiring af Mangel paa Arbeidere og strerkt stigende Priser,

Der bores endog jevnlig, at Gaardbrugerne, saa gjerne de end vil,

ikke kan sende sine Sonner paa Landbrugsskole, fordi clet er saa

vanskeligt at faa leiet en Arbeider i Sonnens Sted. I de senere

Aar, 1887—92, sees ogsaa Udvandringen at have va?ret meget

staBi'k fra de vestlandske Amter, fornemlig Lister & Mandal,

Stavanger og Romsdals Amter, ligesom i de to sidste Aar ogsaa

fra begge Bergensamterne.

Af Tabel No. 3 paa na?ste Side sees, at Forholdet med

') Stat. Aarb. 1884 Side 54 og f>5. Off. Stat., Arbcidsl0nningcr, 3 die

Rrekke No. 61.
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Hensyn til Stigning i Tjenerlon arter sig omtrent paa samme

Maade for de forskjellige Landsdele som Stigningen i Daglon.

Fra nogle Distrikter hdres tillige Klage over, at Arbeiderne

er raindre flittige og mindre duelige end f0i\ Der siges, at de

gjenie vil bave Dagen til at gaa under den mindst mulige An-

strsengelse. >) Ligeledes klages der over Mangel paa Disciplin,

Agtpaagivenhed og Lydigbed mod Husbondens Anordninger, saale-

des at Arbeidet bliver langsomt eller slet udfort, naar det ikke

foregaar. under Husbondens eller en Opsynsmands stadige Opsigt.

Nogct Lignende siges tildels ogsaa om de voxne Sonner, som opbolder

sig hjemme bos Faderen. De vil beller foretage sig adskillige

andre Ting, eller ogsaa intet, end nyttigt og flittigt Arbeide paa

Gaarden. 2
)

I en Henseende er der vistnok en Tilbagegang i Arbeid-

sombed, som neppe kan undgaa at vad<ke Opma?rksombed, nemlig

den Nyttiggj0ren af Vinteraftenerne og saakaldte „Smaastunder"

eller rledige Stunder", d. v. s. Tider, som ikke anvendes til det

ordimere Gaardsarbeide. Disse Stunder blev tidligere brugte til

forskjellige nyttige Sysler, f. Ex. til at gjore istand og forarboide

nyt, mangehaande Gaardsredskaber og Brugsgjenstande, som er

nodvendige i den daglige Virksombed. Denne Sysselsajtning er

nyttig i mange Henseender, den sparer Penge og medforer som al

nyttig Gjerning Tilfredsstillelse for Sind og Tanker. Tidligere

var det derfor almindeligt, at unge Msend var kyndige i Brugen

af almindeligt Vserkt0i, som 0xe, Kniv, Sag og Hovel og kunde

udfore forskjellige Slags Arbeider. De lange Vinteraftener blev

paa denne Maade nyttigt anvendte. Dette er nu i de fleste Lands-

dele forbi. Naar Dagslyset om Vinteren er borte, er der oftest

ikke tale om at udrette mere den Dag. Man laegger sig da gjerne

paa en Seng med en Tobakspibe i Munden, eller la3ser en Avis,

eller foretager sig Ingenting. De fleste af Landsungdommenjfor-

staar nu ikke at baandtere V»erkt0i, eller at udf0re deslige_| Ar-

beider, som omtalt. Nu maa alting gjores ved dertil oplserte Folk,

bare der skal gjoi'es en Shedeskaak eller endog kun en Saelepind,

maa den gjores af Haandvaerkeren, ikke at tale om et sammensat

Apparat som en Rive. Men alt sligt gjorde for Gutterne paa

Gaarden selv.

') Morgenbladot 1889 Nr. 32, 1893 Xr. 149, 1S94 Nr. 7. 1897 No. 2f>7

og 271.
2
) Chr. Bruun: Frisindet Christendom, 188:5 Side 17.
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Rigtigheden af denne Skildring, som man borer fra mange

Bygder, skal her hverken bekrseftes eller beiuegtes; men at den i

mange Stykker. maaske i Hovedsagen er korrekt, er vistnok utvivl-

somt. Det vilde heller ikke vrere at vente, at den norske Land-

arbeiderstand skulde vsere ganske upaavirket af den almindelige

Stromning, som gaar gjennem vor Tid i Retiring af Krav paa

j)ersonlig Frilled til at gjore og lade, hvad der i 0ieblikket findes

mest behageligt, og at krseve den storste Mon af Tilfredsstillelse

mod dot mindste Vederlag. Fordringer reises om lovbestemt kort

Arbeidsdag, om Indflydelse paa Arbeidets Ledelse o. s. v.; man
ved snart sagt ikke. hvor Fordringerne vil standse; men der peges

ofte mod et Maal, som, om det naaes, vil blive Samfundets For-

daervelse. Disse Synsmaadcr bar antagelig endnu ikke fundet al-

mindelig Indgang i vore Landsbygder, hvorvidt det lader sig gjore

at hindre, at de skal vinde Overhaand, er vistnok ganske usikkert.

Vi vil antage, at der dog i Almindelighed ikke saameget mangier

Arbeidslyst, og meget kommer i disse Forhold an paa Gaardbru-

geren selv — .som Herren er, folge ham Svende" — ; men det

kan vel hmnde, at der ikke altid arbeides paa den mest produk-

tive Maade. Der li0res ikke sjelden af Folk, som bar vreret noget

nde, f. Ex. i Ainerika, at man der arbeider paa en ganske anden

Maade end bos os.

Er det altsaa givet, at Arbeidsonikostningerne er stegne, er

herved tillige at mrerke, at Stigningen rammer en af de betydeligste

Poster paa Landmandens Udgiftsbudget, idet Arbeidslon alminde-

ligvis kan beregnes til fra 30 ;\ 32 til omkring 40 Procent af

Gaardens samtlige Udgifter.

Det fremgaar heraf, at Arbeidslon udgjor ca. 30—40 °/ af

samtlige Driftsudgifter for ca. 75 °/ af det samlede, for Landbrug

nyttede Areal i Landct. Om man som et Gjennemsnit, der

vistnok vil komme Yirkeligheden saa nasr, som man overhovedet

kan vente at komme, vil antage 34 °/ , er det indlysende, at der

her sporges om meget betydelige Vserdier.

Kunde det ved en heldig Ordning indrettes saa, at denne

Udgift maatte falde saa lidet byrdefuld som muligt, er det altsaa

al fremtnedende Betydning for Landmandens 0konomi.

Aarsagerne til den stairke Stigning i Arbeidspriserne ligger

formentlig tildels i Samfundets Udvikling i det hele. Det viser

sig naar en Sammenligning tages for et laengere Tidsrum, at alt

menneskeligt Arbeide i vor Tid betales lioiere end for. Dette

rammer ligesaavel Landbrugets Arbeide som andet.
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In d fly tning til By erne. En af de virksomste Aarsager

er maaske, at Landbefolkningen og fortrinsvis Arbeiderklassen i

en Rffikke af Aar liar vist en strork Tendens til at forlade sine

Hjemsteder for at S0ge Erhverv og Opliold dels i Bycrne, dels i

fremmede Lande.

Det er noksom bekjendt, at Arbeiderstanden i Landdistiik-

terne soger til Bycrne, idet de venter der at finde et mere lon-

nende Arbeide, og en mere tilfredsstillende Tilvrerelse i det liele.

end de tror at knnne opnaa i Hjembygden. Den fremadskridende

Industri, Haandvrerk og storre off'entlige og private Virksombed

kan stadig sysselsaette flere Hsender og byde et tildels, men ofte

ogsaa kun tilsyneladende, hoiere lonnet Arbeide end Landbruget,

hvortil kommer, at disse Arbeider i Byerne saavelsoni solve Op-

boldet der forekommer mange mere tiltalende end det saakaldte

..simple" Graardsarbeide. Ogsaa den moderne socialokouoniiske

Lovgivning om Fabriktilsyn, Arbeiderforsikring, Alderdomsforsikring

osv. saavelsoni i nogle Byer forskjcllige kommunale Foranstaltnin-

ger som Skoleborns Bespisning, faste Stillinger for Kommuiiens

Arbeidere osv. virker ben til at drage Arbeidere bort fra Land-

bruget. Mange flytter vistnok til Byen, fordi de baaber der ved

„Lykkens Leilighed" lettere at kunne skabe en selvstamdig Stil-

ling end paa Landet. Hvilken nu end Aarsagen er, sees den

Kjendsgjerning omtrent i alle Lande, at Byernes Befolkning faar

en strerk Tilvext ved Indflytning fra Landet.

Udvandring til fremmede Lande, fornemlig Amerika,

har i den senere Tid fra vort Land foregaaet i en udsteekning,

som ialfald for nogle Landsdele utvivlsomt bar bavt Indflydelse

paa Arbeiderforboldene.

Udvandringen til oversoiske Lande var i 5-aarene:

aarligt

gjennemsnit

4 054'.

3 1761

4710!

14 881
) Stat Aarb

-
l880

>
Sicle l7 '

9 028

1

8 049

21 131 — — 1855—86 Side 20.

16 175 — — 1891 „ 14.

12 201 — — 1896 „ 20.

Tilsammen

1851--55 20 270

1856--60 15 880

1861--65 23 550

1866--70 74 403

1871--75 45 142

1876--80 40 244

1881- -85 105 654

18S6--90 80 876

1891--95 61017
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De fleste af disso Udvandrere har sogt et nyt Hjem i Amc-
rika, kun en sammenligningsvis forsvindendc Mamgde har begivet

sig til andre Landre. Saaledes var i Aarene 1883—92 det sam-

lcde Antal Udvandrere til andre Lande end Amerika kun 146

(Stat. Aarb. 1889 Side 20 og 1893 Side 18 og i Aarene 1891—95
kun 99 (s. A. 1896 Side 20). Disse Tal kan i en oversigts-

mressig Undersogelso som nservaerende sajttes ud af Betragtning.

Storre Betydning liar Udvandringens Fordeling paa Byerne og

Landdistrikterne. For Aarene 1881—95 sees dette af folgende

Tal:

Aarene
tilsammen
udvandret

aarligt

Gjennemsnit
Procent

By Land By Land By Land

1881—85') 30 417 75 2b7 6 083 15 055 28,7 71,3

1886-90 27 870 53 114 5 574 10 623 34,4 65,6

1891-95 18 561 42 456 3 720 8 491 30,5 69,5

Af disse Tal fremgaar, at Udvandringen fra Landdistrikterne

i de sidste 15 Aar har udgjort fra ca. 66 til 72 % af den hele

Udvandring. Dette udgj*0r dog for Landdistrikterne en betydelig

Mtengde, nemlig i disse Aar 170 857 Personer, af hvilke skjons-

mressig kar antages, at omtrent % °Uer 128 142 befandt sig i

den arbsidskraftige Alder. Den overveiende storste Del af Ud-

vandrerne tilhorer Arbeiderklasscn.

Ifolge den sidste statistiske Undersogelse af Januar 1891

fandtes der (Stat. med. 1893 Side 210) i Landdistrikterne:

Msend Kkinder tilsamen

1. Hjemmevajrende Sonner, Dotre og

Slregtninge, der hjaelper ved Jord-

brug og Fsedrift 44 000 27 136 71136
2. Tjenere sysselsatte ved sainme . .20 648 37 719 58 367

3. Andre Arbeidere ligesaa . . . . 24 118 5 874 29 992

Tilsammen 88 766 70 729 159 495

Udvandringen, fra Landdistrikterne, betegner altsaa en bety-

delig Afgang af Arbeidskraft, idet de fleste Udvandrere sandsyn-

ligvis koinmer fra de tre nsevnte Grupper af Arbeidere, maaske

fornemlig fra dc to under Benrevnelsen .,Tjenere" og ,.andre Ar-

beidere". Det er ogsaa i den senere Tid meget almindoligt fra

') Stat. Aarb. 1885—SO Side '20, 1801 Side 14 og 1803 Side 18.
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flere Landsdele at bore Klager over, at det er vanskeligt at op-

drive den nodvendigo Arbeidskraft. hvilket da fornemlig betegnes

som en Folge af den stserke TJdvandring til Amerika.

Aftagende Indvandring af svenske Arbeidere. En

medvirkende Aarsag til mindre Tilbud af Arbeide og deraf fol-

gende boiere Priser kan ogsaa, fornemlig for de ostlandske Lands-

deles vedkommende, soges deri, at den tidligere almindelige stserke

Indvandring af svenske Arbeidere nu er saagodtsom opbort. For
' nogen Tid siden var det almindeligt, at svenske Arbeidere i stort

Antal om Vaaren vandrede ind over alle Bygder i den sydostlige

Del af Landet for at S0ge Sysselssettelse som Dagarbeidere, for-

nemlig i Landbrugets Tjeneste. Disse Msend var meget anvendte

baade i Onnearbeidet og udenfor dette, isajr ved Akkordarbeider.

som Groftgravning, Opdyrkning af Jord osv. Da de gjerne var

noisomme og flittige, overtog de i Almindeligbed Akkord til rime

lige Priser og tjente ved sin Arbeidsombed og Dueligbed ofte gode

Penge. Om H0sten drog de tilbage sine Hjemsteder. Men dette

er nu saagodtsom opbort. som der siges dels paa Grund af Ud-

vandring fra Sverige til Amerika. dels fordi der i Landet selv bar

vseret mere Brug for denne Slags Arbeidere til Jerbaneanlsog o. a.

Turisttrafiken. Som et medvirkende Moment i Retning

af stigende Arbeidsi)riser og tildels Vanskeligbed ved at faa Ar-

beidere, fornemlig i den travle Aarstid, kan ogsaa nsevnes den

voxende Turisttrafik. Turistvajsenet er nu ifaerd med at voxe op

paa en Maado, som er lidet gavnlig for Landet. Det paaforer os

en Ma3ngde af den moderne Civilisations Misligbeder. men faa

eller ingen af dens Goder. Der anfores til dets Forsvar, at disse

Fremmede bringer Penge ind i Landet, og dette er sandt. der

kommer virkelig nogle Kroner; men vel at mserke, der j'des til

Gjengjaeld Vajrdi for disse Penge, enten i Form af Gjenstande,

Mad og Drikke m. m., eller andre Ydelser. som Husly, Befor-

dring og Tjenester af alle Slags. Den bagatelmressige l-ene For-

del, som erbverves ad denne Vei, er for dyrt betalt med al den

Lediggang, Snylteri og Umoralitet, livortil Turistvaisenet giver

Anledning. Skarer af Maend i den arbcidskraftige Alder, saavel-

som unge Gutter, gaar og venter ved Dampskibsstoppestcder og

Jernbanestationer o. 1. for at fange Fortjeneste fra Turisterne. I

Sommertiden tjener de nogle Penge, men vaenner sig fra ordent-

ligt Arbeide, og bliver belst vante til Lediggang. Dette bidrager

til. at Nffiringsveiene, fornemlig Landbruget, lider under Mangel

paa Arbeidskraft. Selv om disse Folk, der om Sommeren forme-
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lig strides om Fortjenesten ved Brygger og Stationer, den ovrige

Del af Aaret ialfald af og til gaar i Arbeide lios Gaardnncn-

dene ; er de i Regelen dovne og uduelige og altsaa til liden Hjadp.

Maskiner. Nogcn Modvajgt har Mangelen paa Arbeids-

Icraft og hoiere Arbcidspriser vistnok fundet i Anvondelsen af

Maskiner, hvorved noget Haaiularbeide spares. Der fandtes f.

Ex ved sidste statistiske Undorsogelse (Januar 1891) 12 ill Slaa-

og Meiemaskiner, 2 343 Badsaamaskiner og 241 Damptrerskemaski-

ner. Dot er indlysende, at disse Apparater sparer adskilbg Folke-

hjselp ; en Slaamaskine kan under gunstige Omstsendigheder med

1 Mand og 1 eller 2 Par Heste udrette saa meget soni 6 h 8

Slaattekarle.

Baclsaamaskinen kommer ikke synderlig i Betragtning

ved at spare Arbeide ; thi en rask Saamand udretter meget mere

om Dagen end Maskinen, og denne kraever 1 Mand og 2 Heste;

men saa er dermed tillige Sffiden nedmuldet, Harven behover ikke

at kjores.

Damptoarskemaskinen arbeider hurtigt; men mange Gaard-

brugere finder, at den ikke arbeider egentlig nffivnevserdigt billigero

end de almindelige Maskiner for Hestkraft. Fordelen ligger mere

i, at man bliver fserdig i onskelig Tid, Kornet kan bringes paa

Markedet i den beleilige Stund.

Det kunde bave vseret af Interesse ogsaa at have Oplysning

om Antallet af Hestriver. Disse forholdsvis billige Maskiner

sparer en Msengde Haandarbeide.

Det maa dog ved Omtalen af Maskiner ikke glemmes, at

heller ikke disse arbeider gratis. Maskinerne skal vedligelioldes

og amortiseres, Kjobesummen skal forrentes, der skal tilveiebrin-

ges Drivkraft og Styrelse. Arbeidet bliver isajr paa mindre Brug,

hvor Maskinen kun bruges i kort Tid, ikke altid saa overordent-

ligt billigt; men en stor Fordel er det, at Arbeidet kan blive

gjort i rette Tid, og at man er mindre afhamgig af Tilgangen paa

Arbeidere.

En stajrk Hindring for i fuld Udstrrekning at nytte Maskin-

arbeide ligger i Jordeus Udstykning, denne mislige Side af vore

Landbrugsforholds Udvikling, hvis Ulemper kommer tilsyne ved

alle Undersogelser vedkommende vort Landbrugs okonomiske Ud-

sigter. Udstykningen har nemlig ledet til, at der er en stor

Msengde mindre Eiendomme, til hvis Drift fremmed Arbeidslijselp

er nodvendig, men som ikke er saa store, at det kan svare Beg-

ning at anskaffe de kostbare Maskiner. Dette vilde betynge dem
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med en altfor stor Inventariekapital. Disse Eiendomme bruger

forholesvis meget Haandarbeide og er derfor vanskeligere stillede

end baade de sniaa, der kan drives vfesentlig ved Eierens og lians

Families Arbeide, og de storre, der lettere kan bajre de med An-

skaffelse af Maskiner forbundne Omkostninger. En mindre Eien-

dom paa 150 a 200 Maal bliver af Hensyn til Arbeidsmidlerne

og deres mest okonomiskc Anvendelse forhoklsvis dyrere drive

end en storre.

Landarbeiderne deler sig efter det Forbold, hvori de staar

til Husbonden eller Arbeidsgiveren i fire Klasser:

1. Medlemmer af Familien (Sonner, Dotre og Skegtninge),

der bor paa Gaarden og deltager i Arbeidet mod til Gjen-

gjadd at nyde visse Eettigheder. som Husly og Kost, under

tiden brug af et Stykke Jord og tillige Godtgjorelse i

Penge.

2. Tjenere. der horer til Arbeidsgiverens Husstand og af ham
nyder Kost og L0n.

3. Husmajnd, hvis Stilling ligeoverfor Arbeidsgiveren eller Hus-

bonden kan vaere meget forskjellig, idet der som Vederlag for

Brugen af Husmandspladsen kan were paalagt dem alminde-

lig Arbeidspligt efter Tilsigelse, eller at svare et bestemt An-

tal Arbeidsdage paa visse Aarstider, eller at udfore bestemte

Mfengder af visse Arbeider, som almindeligvis betegnes i Kon-

trakten. Samtlige Husmsend yder almindeligvis tillige en

aarlig Afgift i Penge og oppebferer, riaar de har paataget

sig Arbeidspligt efter Tilsigelse, en bestemt Daglen.

Undertiden, men sjeldnere, yder Husmanden alene en Af-

gift i Penge for Brugen af Pladsen uden at paatage sig Ar-

beidspligt i nogen Form.

4. Dagarbeidere, der ikke staar i andet Forhold til Arbeids-

giveren, end at de arbeider hos ham for Daglon og under-

tiden Kosthold, men forovrigt, eftersom det falder dem selv

mest beleiligt, s0ger Arbeide snart hos en, snart hos en anden

Gaardbruger uden at binde sig til noget Sted eller nogen

Arbeidsgiver.

Den nyeste statistiske Undersogelse af lste Januar 1891

opstiller den med Jordbrug sysselsatte Del af Befolkningen saa-

ledes:

Gaardbrugere, Selveiere ') .... 108510

Leilamdinge, Bygselmsend, Forpagtere . 1 1 696

Brugere af selvstrendig Jord .... 120206
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Hjemmeyserende Sonner, Dotre og

Skegtninge, der hjselper ved Jord-

brug og Faidrrift 2
) 44 000 27 136 71136

Husmsend med Jord 26 543 3 077 29 624

Tjenere, sysselsatte ved Jordbrug og

Fasdrift . . 20 648 37 719 58 367

Andre Arbeidere, sysselsatte ved

Jordbrug, Havedyrkning m. v. . . 24 118 5 874 29 992

Arbeidere ved Landbrug 115 314 73 807 189 120

Heri er ikke medregnet Arbeidere, sysselsatte med Fiskcri,

Skovdrift eller andet sserskilt eller selvstrendigt Erhverv.

II. Arbeider-Selveiere.

Til disse Klasser af Arbeidere kommer endnu en, som sand-

synligvis ikke er meget talrig, men dog vistnok forekommer paa

nogle Steder uden i Statistiken at vsere sserskilt opfort som Ar-

beidere, nemlig Smaabrugere eller Eiere af smaa Jordlodder,

der er utilstrsekkelige til en Families Underhold, saaledes at Eierne

maa soge Erhverv ved Arbeide bos andre og da almindeligst bos

de storre Gaardbrugere.

Denne Klasse af Arbeidere bar bos os formentlig endnu

ikke naaet frem til nogen storre Betydning ; men den bar desuagtet

en vis Interesse, fordi den i den senere Tid fra flere Hold er

skjamket adskillig Opmrerksombcd. Der ytres endog tildels ivrige

0nsker om, at der ved Statens og Kommunens Mellemkomst skal

tages virksomme Skridt for, at denne Samfundsklasse kan blive

ret talrig. Xavnlig reises der Krav paa, at Husmamdene skal

srettes i Besiddelse af Pladsene og derved gaa over i de smaa

Eiendomsmaends Rrnkker.

Arbeidermodet i Kristiania 1892, der egnede Landarbeider-

forboldene en sseregen Opmrerksombed, vedtog folgende Beslut-

ninser:

J
) Off. Stat. 3die ftsckke No. 244, 1896, de fasto Eiendomme Side 91 k.

*) Stat. Med. 1693 Side 210.
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At tier ved Statens og Kommunens Foranstaltnjng aabnes

Landarbeiderne billig Adgang til at erholde Jord ved Kjob at

Jordeiendomnic og Udparcellering deraf til Arbeiderne, cnten til

Selveiendom ellcr Bygsel paa Levetid ;
—

')

At Staten bistaar Arbeiderne i deres Opdyrkning af Jorden

med billige Laan ;
—

At i Tilslutning til det 4de Landsarbeidermodes Udtalelser

Arbeiderorganisationerne , saavel i By som Land, arbeider med
alle iovlige Midler paa. at Husinandsvtesenet snarest ved Lov af-

skaffes, da det affoder okonomisk og moralsk Elendighed; —
Fordvrigt maa Modet fremholde Nadvendigheden og Retfser-

digheden af, at den Jordvaerdi, der skyldes Sanifundets Vrcxt,

beskattes af Staten.

Her opstilles temmelig vidtgaaende Fqrdringer. Stat og

Kommune skal foranstalte, at Arbeiderne kan faa Jord og faa

den opdyrket paa en billig Maade. Denne Billighed kan vel da

ikke opnaaes paa anden Maade, end at der af Statens og Kom-
munens Midler maa ydes de nye Besiddere af Jorden en Gave;

tin man kan ikke vente, at nogen Grnndeier skal srelge sin

Eiendom under gangbar Pris. Skulde disse Foranstaltninger gives

nogen betragtelig Udstraikning, vilde det koste Stat og Kommune
meget betydelige Pengesummer, altsaa en Gave til Arbeiderne paa

Medborgeres Bekostning. Den Tanke, at Stat og Kommune skulde

hjielpe til at skaffe Arbeiderne smaa Jordlapper, liar ogsaa fundet

velvillig Omtale. men er tillige modsagt, i Landmaiiidenes Forsam-

ling. (Ref. Aarsnwdet 1885 Side 50, 59, 61, 62, 6S, 73; — 1892

Side 125 anbefaler ikke det Offentliges Indskriden; men det sees,

at Sympathien er tilstede.

Dette Krav om, at Staten skal bidrage til at skaffe Ubemid-

lede Adgang til at blive Grundeiere, er senere naaet saa langt frem

at der er gjort en Begyndelse.

Til Storthinget i 1894 blev fremsat Forslag 2
) om, at Stats-

magtcrue skulde sa?tte sig i Bevsegelse, for at organisere billig Ad-

gang for Landarbeidere til at erholde den fornpdne Driftskapital

til at erhverve Jord, Hus og muligens Bessetuing.

Dette mente Forslagstilleren burde ivajrksaittes derved, at den

dyrkbare Jord, som tilborer Staten skulde udbydes for en billig

Pris og 2 a 3°/„ Renter. Derna3st skulde Staten tilbyde Kommu-
J
) En lignendc Bcslutning blev den 23do .Taimar 1894 tagcn af Arbcider-

m0det i Skicn.

*) Af Reprsesentanten Rinde, Dok. No. 38, 1894.
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nerne Penge til 2 a 3 °/ til Kjob af Jord naar dennc frembydes

til Salg. Disse Gaarde mcnte han Kommunorne skulde kjobe og

udstykke i Parceller paa 2 a 3 ha.; uden Fortjeneste, men med

Pant i Eiendommen. Herved tilsigtedes, at aabne Arbeidere og

Smaafolk Adgang til at faa egen Jord til rimelig Pris.

Sanitidigt1
) fremkom Forslag oni, at der af Statskassens Mid-

ler skulde dannes et Fond stort Kr. 400,000, hvoraf Laan kan

gives til Ubeniidlede, til Opforelso af egne Boliger. Laanene for-

rentes med 3 a 4 °/ aarlig.

De nan-mere Regler for Udlaan, Sikkerhed, Maximums
Laanebelob osv. gives af Kongen.

Derhos blev motioneret ora Forandringer i Hypothekbankens

Laaneregler, saaledes, at Laan kan gives mod Pant i Huse paa

Lanclet, for at Laan kan nyttigjores af Arbeidere, der har bygget

eget Hus.

Ifolge disse Forslag fattedc Storthinget under 20de Juli 1894 2
)

folgende Beslutning

:

„ Storthinget sanitykker i, at der af de ved Statslaan tilveie-

bragte Midler stilles indtil Kr. 800 000 til Kommunernes Raadig-

hed for at udlaanes Ubeniidlede til Opforelse, Erhvervelse eller

Betaling af egne Boliger — paa folgende Vilkaar:

a. Ingen enkelt Konimune kan disponere over mere end Kr.

50 000,00.

b. Laanet forrentes af vedkomniende Kommune med 3s
/.i °/

,

der betales 2 Gange aarligt efterskudsvis.

c. Laan tilstaaes Ubeniidlede af Kommunestyret til Opforelse,

Erhvervelse eller Betaling at egne Boliger, dog lain forsaavidt

Hus og Tomt ikke antages at va?re vserd mere end Kr. 3 000,00.

d. Af saadanne Laan, der ikke maa overskride Kr. 1 500,00,

svares til Komniunen hoist 4 °/ Rente efterskudsvis. Afdrag

betales efter Kommunens Bestemmelse, dog saaledes at Laanet

i sin Helhed maa vaere indfriet inden 25 Aar.

e. Laanene udbetales Komniunerne eftei'haanden , som disse

i Henhold til Bestemmelserne i Post c og d disponerer

samme.

f. Kommunerne liar at afgive saadanne Oplysninger angaaende

Laanenes Anvendelse, som Departementet maatte bestemme".

Denne Beslutning blev ved kongelig Resolution af 30te Au-
gust 1894 naadigst befalet tagen tilfolge, hvorhos Departementet

') Repraesentaiiteii Thoresen Dok. Xo. 41, 1894.
2
) St. Tid. 1894 Side 2332. Dopartementets Cirkula;re af Ote Oktober 1894.

2
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for det Indre ved samme Eesolution blev bemyndiget til at trajffe

de naermere Bestemmelser, som denne Foranstaltning gjorde nod-

vendige.

Ved Sideii af de af Storthinget bestemte Vilkaar for, at en

Kommune kan erbolde Laan af de bevilgede Midler, fastsatte

Departementet i Henbold til ovennannte Resolution folgende Be-

stemmelser for Laanenes Tilstaaelse:

1. Naar en Kommune andrager om Laan i det ombandlede 0ie-

med, har den at opgive, hvor mange Andragender fra Private

om Laan der foreligger, og hvor mange af disse den finder

at burde imodekomme.

2. Ved Andragender om Laans Udbetaling i Henbold til Stor-

thingsbeslutningens Post e bliver at indsende Afskrift af de

Vilkaar, paa hvilke Kommunen har bevilget Laanet.

3. Kommunen har inden Udgangen af hvert Aars Januar Maaned

til Departementet for det Indre at afgive Indberetning om
de foretagne Udlaan samt aflsegge Regnskab for det for-

lobne Aar.

4. De 33
/4 °/ Renter, som Kommunen i Henbold til Storthings-

beslutningens Post b har at erlsegge til Statskassen, bliver at

indbetale i denne hvert Aars 30te Juni og 31te December.

5. Afdrag, der betales af de private Laantagere, bliver, efter

hvert som de indkommer, at indbetale i Statskassen.

6. Hvis Afdragene ikke indkommer i rette Tid fra de private

Laantagere, kan Departementet for det Indre bestemme, at

Afdragene alligevel af Kommunen indbetales i Sta.skassen

overensstemmende med de mellem Laantagerne og Kommunen
fastsatte Vilkaar.

7. Hvis de under Post 4, 5 og 6 ombandlede Renter og Afdrag

af Kommunen ikke erlagges i rette Tid, kan Departementet

for det Indre fordre indbetalt det til Disposition stillede Belob,

enten i dets Helhed eller for en Del.

Samtidigt besluttede Storthinget at stille indtil Kr. 200 000,00

til Kommunernes Raadighed til'Kjeb af Jord, der agtes overdra-

get Ubemidlede til Indkjobspris i Parceller paa ikke over 500 Ar
dyrkbar Jord paa folgende Vilkaar:

„a. Ingen enkelt Kommune kan disponere over mere end Kr.

25 000,00.

b. Laanet forrentes af vedkommende Kommune med 33
/< pCt.,

der betales efterskudsvis 2 Gange aarligt.

c. Af den saaledes erhvervede Jord overdrages af Kommunesty-
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ret Ubemidlede til Indkjobspris Parceller af ikke over 500 Ar
dyrkbar Jord.

d. Paa hver Parcel udlaanes af Kommunestyret indtil Kr.

1 500,00 af det Kommunen til Indkjob af Hovedeiendommen

tilstaaede Belob. Laanene forrentes med hoist 4 pCt. efter-

skudsvis, hvorhos Afdrag betales efter Kommunens Bestem-

melse, dog saaledes, at Laanet i sin Helhed maa vajre ind-

friet inden 25 Aar.

e. Kommunerne har at afgive saadanne Oplysninger angaa-

ende Laanenes Anvendelse, som Departementet maatte be-

stemme".

Denne Beslutning blev ved kongelig Resolution af 30te August

1894 naadigst befalet tagen tilfolge, hvorhos Departementet for

det Indre ved samme Resolution blev bemyndiget til at traeffe de

najrmere Bestemmelsei-

, som denne Poranstaltning gjorde nodvendige.

Ved Siden af de Storthinget givne Vilkaar for, at en

Kommune kan enholde Laan af de bevilgede Midler, fastsatte

Departementet folgende Bestemmelser: 1

)

„I. Naar en Kommune onsker Laan i det omhandlede 0ie-

med, har den gjennem vedkommende Amtmand til Landbrugsdi-

rektoren derom at indgive Andragende, der stiles til Departe-

mentet for det Indre og maa vaare ledsaget af folgende Oplys-

ninger:

a. Det ansogte Laans Storrelse.

b. Navn, Gaards-Nummer, Brugs-Nummer og Skyld paa den

Eiendom, der — helt eller delvis — agtes indkjobt.

c. Kjobesummen for Eiendommen og dens Forhold til Eien-

domspriserne i Bygden ; de 0vrige Betingelser, hvorpaa Kjobet

skal ske.

d. Eiendommens Beliggenhed i Bygden, Adkomst og Afstand

fra Vei, farbar Vandled, Jernbanestation eller Dampskibs-

stoppested.

e. Eiendommens Areal af dyrket og udyrket, dyrkbar og udyrk-

bar Mark, heist oplyst ved Kart, samt Udstrsekningen af

Havnegang eller Skov.

f. Eiendommen tilliggende Herligheder og Rettigheder af alle

Slags samt paahvilende Servituter.

g. Hvorvidt der findes Huse og i saa Fald disses Tilstand og

Brandtaxt.

J
) Cirkutere af 7de December 1804.

2*
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li. Forklaringer angaaende Eiendommens Skikketlied for Ud-

stykning.

II. Naar Laan tilstaaes nogen Komnnme, vil der blive

denne tilstillet Udkast til Laaneforskrivelse, som derpaa i under-

skreven Stand bliver gjennem Amtmanden og Landbrugsdirektoren

at tilbagesende hertil, ledsaget af Udskrift af Konmranebestyrel-

sens Beslutning ora Laanets Optagelse.

Laan vil blive tilstaaet paa folgende naermere Vilkaar:

a. Kommunon maa snarest muligt soge Eiendommen igjon af-

hamdet i Parceller overensstemmende med Storthingets Be-

slutning. Saafremt den indkjobte Eiendom efter Forlobet af

5 Aar fra Laanets Udbetaling er belt eller delvis usolgt, kan

Departeraentet bestemme, at Laanet helt eller med en for-

holdsmressig Del skal tilbagebetales af Kommunen.

b. Naar Kommunen overdrager en Parcel af den indkjobte Eien-

dom i Henbold til Stortbingsbeslutningens Post c, og Skyld-

delingsforretning er afholdt, bliver Underretning berom gjen-

nem Landbrugsdirektoren at indsende til Departementet med

Oplysning ora Kjoberens og Parcellens Navn, dennes Gaards-

nummer og Brugsnummer, Skyld og Udstaekning og med Af-

skrift af de Vilkaar, hyorpaa Overdragelsen er skeet, sa?rlig

angaaende Storrelsen af og Betingelserne for (let Laan, Kom-
munen bar bevilget Kjoberen (o: den Del af Kjobesummen,

der ikke kraeves betalt kontant).

c. De 33
/.i pCt. Renter, som Kommunen i Henbold til Stortbings-

beslutningens Post b har at erla?gge til Statskassen, bliver

at indbetale i denne bvert Aars 30te Juni og 31te De-

cember.

d. Afdrag, der betales af de private Laantagere, bliver, efter-

hvert som de indkommer, at indbetale i Statskassen.

e. Hvis Afdragene ikke indkommer i rette Tid fra de private

Laantagere, kan Departementet bestemme, at Afdragene allige-

vel af Kommunen indbetales i Statskassen overensstemmende

med de mellem Kommunen og Laantageren fastsatte Vil-

kaar.

f. Forsaavidt de under Litr. c, d og e ombandlede Renter og

Afdrag ikke erlaegges af Kommunen i rette Tid, kan Departe-

mentet helt eller delvis fordre indbetalt (let Kommunen til-

staaede Laan.

g. Hvis de af Kommunen til de private Kjobere tilstaaede Laan
ofterat Udparcelleringen er tilendebragt, ikke tilsammen udgj0r
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et saa stort Belob, som det Kommunen til Indkjobet givne

Laan, kan Departementet for Differencens Vedkommende

fastsrette en passende Frist, inden livilken denne af Kommu-
nen ska! tilbagebetales Statskassen.

h. Saalaenge det Kommunen tilstaaede Laan ikke er belt tilbage-

betalt Statskassen, liar Kommunen gjennem Landbrugsdirek-

toren inden Udgangen af hvert Aars Januar Maaned til

Departementet at indsende en samlet Indberetning om alt

vedkommende det modtagne Laan, saerlig Opgave over Ud-

stykningens og Salgets Fremgang, bvor meget Parcellernes

Kjobere har tilbagebetalt af de dem tilstaaede Laan, og bvor

meget der endnu er usolgt af den indkjobte Eiendom, og

bvorledes denne Del anvendes".

Til Veiledning for Kommuner, der ved Hjaelp af Laan af

naervrerende Fond bar erhvervet en Eiendom til Udstykning, be-

mrerkedc Departementet folgende

:

Det ligger i Sagens Natur, at den indkjobte Eiendom af Hen-

syn til Udstykningen bar vsere fri for Heftelser. I Andragender

om Laan bor Kommunen derfor — forsaavidt den ikke i 0iemedet

ogsaa vil disponere andre Midler — soge Laanets Storrelse sat til

den bele paaregnede Kjobesum og derpaa indfri alle Heftelser paa

Eiendommen.

Forinden Kommunen skrider til Afbfendelse af nogen Parcel,

bor der — ialfald naar det gjselder en noget storre Eiendom —
af Kommunen vsere vedtaget en fuldstamdig Plan for den bele Ud-

stykning. Ved Planens Udarbeidelse bor Kommunen sage Assi-

stance bos Distriktets Landbrugsingenior.

Planen b0r vise (afsat paa Kartet over Eiendommen forsaa-

vidt saadant tilveiebringes) de enkelte Deles Storrelse og Beliggcn-

bed og angive disses antagelige Vajrdi, samt for hver Parcel dens

Joi'dbunds- og Ternenforbold, Dyrkningstilstand, Areal af dyi'ket

og udyrket dyrkbar Jord, hvad dot antagelig vil koste at faa den

sidstnrevnte opdyrket, og hvad der under almindelig Dyrkning anta-

gelig kan avles, og bvilken Bessetning der kan fodes.

Forsaavidt der til Eiendommen borer Havnegang eller Skov,

som ikke ansees egnet til Dyrkning, bor det i Planen bestemmes,

hvorvidt denne Del skal udstykkes og forholdsmressig tillaegges Par-

cellerne som Udmark, eller om den skal forblive udelt og tilbore

Parcellerne i Faellesskab. I de fleste Tilfselde vil det vel vise sig

mest hensigtsma?ssigt at tillajgge hver Parcel dens bestemte Del af

Udmarken, da dette giver den mest uhindrede Brug af Havnegang
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m. v. Eaten den ene eller anden Fremgangsmaade vselges, bor man

imidlerfcid have for 0ie at hindre, at Skoven 0dekegges ved en for

vidt dreven Hugst. Departementet vilde derfor finde det megct

onskeligt, om der i etlivert Tilfajlde, livor der horer Skov til Eien-

dommcn, blev paalagt Parcellerne — hver for sig eller med Hensyn

til det dera i Forening tilliggende Sameie — Forpligtelse til med

Hensyn til Hugst i Skoven og dennes Behandling i det hele at rette

sig efter visse af Kommunen fastsatte Bestemmelser og i saa Hen-

seende underkaste sig Kommunens Kontrol.

Endvidere maa Delingsplanen i Tilfelde indeholde Bestemmelse

om Gaarden tilhorende Herliglieder og paahvilende Servituter. Disse

sidste b0r formentlig som Kegel soges afloste, for Udstykning finder

Sted.

Forsaavidt det for Udstykningen bliver nodvendigt til Brug

for nogle eller alle Parceller at anlaegge Vei, bor dennes Belig-

genhed og Retiring vsere angiven i Delingsplanen (og i Tilfselde

aflagt paa Kartet), og der maa drages Omsorg for, at alle vedkom-

mende Parceller blive lige berettigede til dens Brug og forholds-

msessigt forpligtede til dens fremtidige Vedligeholdelse.

I Delingsplanen bor ogsaa fastsrettes Salgsprisen for hver

Parcel. Efter Storthingsbeslutningen skal denne sajttes til „Ind-

kjobspris", hvorved maa forstaaes en forholdsmaessig Andel af, hvad

Kommunen har betalt for Eiendommen tillagt de ovrige Omkost-

ninger, Kommunen har paadraget sig ved Istandbringelse af Kart,

Anlffig af Veie osv. Departementet antager, at det bor overlades

til Kommunen selv at bestemme, hvorledes der skal forholdes med
Udredelsen af Omkostningerne ved Parcellernes Afhrendelse (Skjode,

Skylddelingsforretning).

Med Hensyn til den Sikkerhed, som Kommunen vil have at

krseve hos Kjobere af Parceller, finder Departementet Grand til at

paapege, at den filantropiske Karakter af Storthingets Beslutning

tilsiger, at der i den naevnte Henseende ikke gaaes frem paa samme
Maade som i private Forhold. Kommunen, som maa forudsfflttes

at sidde inde med noiagtigt Kjendskab til Ansogernes personlige

Kvalifikationer og Forhold, maa med Hensyn til Sikkerheden kunn&
stille sig mere imodekommende end private Laangivere,

De ubemidlede Kjobere af Parcellerne vil meget ofte trsenge

yderligere Laan for at komme igang paa sin Eiendom, sserlig for

at kunne faa opfort de nodvendige Huse. Man tror at burde hen-

lede Opmserksomheden paa, at Eierne vel i mange Tilftelde til sidst-
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naevnte 0iemed vil kunne erholde Laan af det i Cirkulsere af 6te

Oktober d. A. omhandlede Fond til Ubemidledc til Opforelse, Er-

bvervclse eller fietaling af egne Boliger.

Storthinget i 1895 besluttede (13de Juli) paa ny at stille Kr.

700,000 til Kommunernes Disposition til Laan for Ubemidledc, for

at skaffe sig egne Boliger, paa i det Vresentlige samme Vilkaar.

Det blev dog bestemt, at Laanene fortrinsvis skulde ydes til Er-

hvervelse eller Opforelse, medens Betaling af tidligere kjobte Bo-

liger blev stillet i anden Rsekke.

Som ny Bestemmclse, at Afdrag, der betales paa disse Laan

kan af Kommunen atter udlaanes saansnart de naar op til et for

Udlaan passende Belob. Naar de saaledes indbetalte Afdrag op

til Kr. 1500, uden at finde Anvendelse til nye Udlaan, skal det

hele uanvendte Belob strax indbetales i Statskassen.

Derved blev de til Dispossition stillede Midler altsaa under

visso Betingelser, givet Karakteren af et til Kommunens Raadig-

bed staaende permanent Laanefond. Disse saaledes til Disposition

stillede Midler for Erhvervelse af Boliger er bensevnt ..Huslaane-

fondet".

Ved samme Beslutning (I3de Juli 1895) blev stillet Kr.

300,000 til Kommunernes Raadighed, til Dannelse af kommunale

Laanefonds til Kjob af storre Jordeiendommc, der agtes overdraget

Ubemidlede til Indkjobspris i Parceller paa ikke over 500 Ar dyrk-

bar Jord, eller til Laan paa mindre Jordeiendomme paa ikke over

500 Ar dyrkbar Jord, der af Ubemidlede agtes erhvervet til Selv-

eierjord — paa Vilkaar, der kun afvige fra den tidligere Beslut-

ning deri,

At Laanene nu ogsaa kan gives til Kjob af sasrskilte Smaa-

brug - - ikke alene til Kjob og Deling af storre Gaarde.

At Maximumsgrrendse for enkelte Laan sajttes til Kr. 1000,

eller om Eiendommen er ]bebygget eller agtes bebygget, kan der

ydes yderligere Kr. 1000 som Laan.

At de til Kommunen betalte Afdrag paa disse Laan, af denne

atter kan udlaanes saasnart de naar op til et for Udlaan passende

Belob. Gaar disse Afdrag op til Kr. 1000 uden at finde Anvendelse

til nyt Udlaan, skal det hele uanvendte Belob strax indbetales i

Statskassen.

At saafremt Eiendom, der er kjobt til Udstykning efter For-

lobet af 5 Aar fra Laanets Udbetaling er helt eller delvis usolgt

kan Departementes bestemmc, at Laanet belt eller med en for-

holdsmressig Del skal tilbagebetales af Kommunen.
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Ved disse Bestemmelser, nemlig ved Tilladelsen til at bruge

indkomne Afdrag til ny Laan, er ogsaa disse Midler givne Karak-

teren af et vedblivende kommunalt Laanefond og har faaet Navnet

„J o r d i n d kj b s fo n d e t "

.

Samtidigt blev bestemt, at Konimune, der Dnsker at oprette

kommunale Laanefonds, af begge disse Fonds tilsanimen ikke kan

tilstaaes mere end Kr. 50,000.

Til de af Storthinget opstillede Betingelser feiede Departe-

mentet folgende:

a. Do. 3s
/4 °/ Renter som Kommunen bar at erlajgge til Stats-

kassen, beregnes fra Laanets Udbetaling og bliver at indbe-

tale bvert Aars 30te Juni og 31te December.

b. Forsaavidt Renter ikke erkegges af Kommunen i rette Tid.

eller Afdrag ikke indbetales i Statskassen overensstemmende

med Storthingsbeslutningen, kan Departementet lielt eller del-

vis fordre indbetalt det Kommnnen tilstaaede Laan.

c. Hvis Laan er tilstaaet Kommunerne til Kjob af en storre

Jordeiendom, der agtes ndparcelleret, og de til de private

Kjobere tilstaaede Laan, efterat Udparcelleringen er tilende-

bragt, ikke tilsanimen udgjor et saa stort Belob, som det Kom-
mnnen til Ivjobet givne Laan, kan Departementet for det

overskydende JBelob bestemme, at dette af Kommunen med
en passende Frist, strax tilbagebetales Statskassen eller gives

Anvendelse til andre Udlaan efter Fondets Regler.

Inden Udgangen af livert Aars Januar bar Komnumen at

indgive til Departementet en Beretning, om Midlernes Anvendelse

i det sidstforlobne Aar, affattet overensstemmende med et Scbema

som fra Departementet tilstilles Kommunen. Saafremt det viser

sig, at en Konimune ikke har opfyldt de af Storthinget fastsatte

Vilkaar for Laanene, vil disse i sin Helhed strax vaere forfaldne

og blive inddrevne.

Ved Beslutning af 17de Juli 1896 bar Storthinget paa sanime

Betingelser som i 1895 bevilget yderligere Kr. 1000 000 til For-

0gelse af Huslaan efondet.

Til dette Fond er ialt bevilget Kr. 2 500 000, heraf er indtil

17de Marts 1897 uddelt i folgende Amter:

Smaalenene Kr. 145 410

Akershus
,

209 250

Hedomarken „ 157 210

Christians 20 825
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Buskerud ....
Jarlsberg & Larvik.

Bratsberg ....

. Kr

Nedenres ....
Lister & Mandal

Stavanger ....
»

Nordre Bergenhus .

Romsdal ....
Sondre Trondhjem .

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromso

173 190

104 175

216 695

61065

55 000

16 700

22 400

1000
7250

65 900

84 175

76 235

10 800

8 100

Sum i Landdistrikterne

Til Bykommuner . .

Kr. 1 435 430

390 800

Tilsammen Kr. 1 826 230

Endnu disponibelt Belob . . Kr. 673 764

Til Jordindkjobsfondet er ialt bevilget Kr. 500 000 hvoraf

uddelt i folgende Amter

Smaalcnene Kr. 22 600

Akershus „ 4 050

Hedemarken ,58 000

Christians ,29 280

Buskerud „ 1 200

Jarlsberg & Larvik .... ,,11480
Bratsberg ,13 890

Nedenais ,, 6 850

Lister & Mandal „ 12 200

Sondre Bergenhus „ 1 000

Eomsdal ,.14 100

Nordre Trondhjem .... „ 70830

Nordland 22 650

Sum Kr. 268 130

Den 17de Marts 1897 endnu disponibelt Kr. 231870.

Der er altsaa gjort en Begyndelse til at skabe smaa Selv-
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eiere i Landdistrikterne og Hnseiere baade i By og paa Land.

Forudsffltningen er vistnok, at de saaledes anvendte Penge skullo

forrentcs mod sainme Rentesats, som Staten sclv giver for de laante

Kapitaler, men hvorvidt Midlerne ville blive forvaltede saaledes, at

der kan undgaaes Tab er det endnu Fremtiden iorbeholdt at vise.

Om Tab opstaar maa det altsaa nsermest bajres af Kommunen som

Laantager, ligeoverfor Staten, men det kan ogsaa hsende, at det paa

Andragende vil blive eftergivet og overfort paa Staten. Jethvertfald

er her et Ansvar ved offentlig Foranstaltning paalagt Samfiindet og

der er indledet en Statssocialisme, som nok kan tamkes at fore til

lidet onskelige Konsekvenser.

Vi skal ikke her indlade os paa nogen Undersogelse angaaende

Betydningen af Jordens Udstykning i Srnaalapper, men kan dog

derom henvise til Storthingsforh. 1862, 8de Del Dok. No. 17 og

Indst. No. 42 s A., hvor denne Sag er indgaaende behandlet. a

)

Der hores imidlertid nu fra enkelte Hold udtales Forhaabnin-

ger om, hvad disse „Selveierarbeiclere" eller "Arbeidcrselveiere" skal

udrette for vort Landbrug. Der hores, at en flittigerc, dygtigere

Klasse kan man fra Agerbrugets Standpunkt ikke onske sig. Medens

Husmanden siges let at blive dorsk og ligeglad og ender paa Fat-

tigkassen, har Selveieren en sseregen Spore til Flid og Sparsoinme-

lighed, han vil gjernest vsere en mere fremadstrsebende og intelligent

Maud, hvilket kommer saavel bans cget lillc som det storre Jord-

brug, 2
) hvor han yder Bistand i Onnetiderne, tilgode. Man lover

sig altsaa megct af denne Klasse af Arbeidere.

Disse Forhaabninger vil dog sandsynligvis ikke gaa i Opfyl-

delse. De Maend, der ordner sig paa den Maade, som her forudsat,

erhverver Eiendomsret til et Stykke Jord, hvoraf de kan hente

en Del af det n0dvendige Livsophold for sig og sine, og har

oftest liden eller ingen Kapital at begynde med. Skal de da skaffe

sig Jord og Huse paa Kredit,3) bliver de siddende i Arniod med
betydelig Gjaeld, faar efter deres Forhold tunge Renter og Afdrag

og ser med Bekymring imode hver Termin. 4
) Den eneste Redning

er saameget som uiuligt at soge arbeide hos andre. Mandens Frihed

til at gaa og komme fra og til det fremmede Arbeide efter Behag

er maaske theoretisk talt ubestridelig; men praktisk har han Valget

') Se ogsaa „Stats0konomisk Tidsskrift 1
' 1890 Side 203. Ref. af Forhandlin-

ger i Landmandsni0det 1893 Side 63—S9.
s
) Ref. 1892 Side 112.

3
) Ref. 1885 Side 59; 1892 Side 125.

4
) Stort. Dok. No. 78 1888 Side 6, 7.
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mellcm Arbeide eller Undergang. Men det er vel neppc sandsynligt,

at denne Slags Grundeiervrerdighed er istaad til at inspirere Man-

den med fast alle optrenkelige Arbeiderdyder og derhos forlcnc ham

en hoiere Intelligens. Dersom Stat og Kommune tilpligtes at drage

Omsorg for, at Arbeideren faar Jord billig, d. v. s. skjsenke ham

en Del at' Vrerdien, da bliver vist bans okonomiske Kaar gunstigcre;

men dette opnaaes altsaa ved, at ban af Samfundet, d. e. at' sine

Medborgere, modtager en Almisse. Men det bar bidtil ikke vseret

almindeligt at anse et Velvsere, tilveiebragt paa denne Maade, som et

skikket Grundlag for den Selvstsendighedens iEresfalelse, der vel

maa v'sere Drivkrai'ten for Arbeiderselveieren i den Skikkelse, som

man under de ovenfor antydede Forudssetninger bar tajnkt sig ham.

Det bores ogsaa meget almindeligt fra forskjellige Landsdele,

at Husm&ndene befinder sig i bedre okonomiske Kaar, end Dag-

arbeidere og smaa Selveiere.

Naar det, som ovent'or antydet, nndertiden 1
) har vseret frem-

holdt, at den nye Arbeiderselveier-Klasse, som forventes i en nser

Frenitid at skulle opstaa iblandt os, som Arbeidere hos Gaardinasn-

dene skal have saa afgjort Fortrin for Husmandsklassen, da beror

dette antagelig paa en Misibrstaaelse. Husinanden, som liar valgt

Eiendonnnen til sit Hjem for Fremtiden, har Eevidstheden om, at

han er medvirksom og yder sit Bidrag til et lykkcligt Resultat af

Gaardsdrif ten. At dette opnaaes, har for ham saaavel en moralsk

som en virkelig, materiel Interesse. Han knytter sig til Stedet og

til Menneskene, og han staar i et meget nsert Forhold til den hele

Bedrift. Selveicrarbeideren har ingensomhelst Interesse af det

hele. Gaar det godt, er det for ham vel nok, gaar det slet, be-

kymrer han sig ikke derom. Det er ham ganske uvedkommende.

Han betragter sig i Forhold til den Gaardmand, til hvem ban ssel-

ger sit Arbeide, aldeles som enhver anden ahnindelig Dagarbeider.

Han soger Arbeide hos en Husbonde idag, hos en anden imorgen,

dette er ham ganske ligegyldigt, naar han kun faar Arbeide. Under

disse Forhold turdc det ikke vsere vanskeligt at se, hvilken af disse

Gaardmanden heist bor tage i sin Tjeneste.

Forventningen om, at Selveierarbeiderne skal blive en saa ud-

mscrket Arbeiderklasse for de st0rre Landbrugs Behov, vil sandsyn-

ligvis svigte, ikke alene fordi denne Klasse af Arbeidere ikke lige-

som Husmanden er interesseret i, at Gaardsbruget giver et godt

Resultat. Men det kan i Virkeligheden konnne til at stille sig saa,

') Kef. Aarsm0det 1892 Side 112.
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og delte er det sandsynlige, at disse Folk, forsaavidt de kan undgaa

dot. slet ikke onsker at stille sin Arbeidskraft til dc storre Gaard-

brugeres Disposition, Det er neinlig mest almindeligt hos os, at

naar nogen kjober et Smaabrug, sker det for der at finde Anven-

delse for sin egen Arbeidskraft, soge en Levevei ved at anvcnde

sit Arbeide paa egen Jord istedetfor at arbeide for Daglon hos

Andre. Derfor kjober Masnd, hvis 0nskc absolut ligger i Retning

af Selveie, gjerne en Jord, som belt ud optager deres Arbeide, og

de bar altsaa ingen Tid tilovers for Arbeide hos andre. Mindre

Jordstykker, der ikke optager den storste Del af Mandens Arbeide.

kjobes heist af saadanne, som ikke videre gaar i almindeligt Gaards-

arbeide, men soger sit Erhverv paa anden Maade, som Haandverkcre

eller i Binaeiinger. Vi liar derfor kun et ganske ringe Haab om,

at denne forventede Arbeiderselveier-Klassc skal tilfore vort Land-

brng nogen sa;rskilt vserdifuld Arbeidskraft.

III. Husmandsvsesenet.

Husmandsordningen synes hos os at va:re et heldigere Ar-

beiderforhold; at denne nu paa Grund af nklog eller uheldig Lov-

givning er bragt i Nedgang, er ikke Institutionens Skyld ; men dette

skal nedenfor belyses noget nsermere. Her skal alene nrevnes, at

erfarne Gaardbrugere 1
) meget almindelig bar den Opfatning, at Hus-

msendene er deres bedste og paalideligste Arbeidere, ligesom det i

mange Bygder er let at faa Pladsene bortsatte. „Det er saa godt

at tilhore nogen", 2
) sagde en Arbeider paa Iledemarken, da ban bad

om paany at maatte fseste en Husmandsplads, som han nogle Aar

tidligere havde frasagt sig, og Gaardmanden i den Anledning spurgte,

hvorfor han nu vilde komme tilbage.

En Smaabruger, ligeledes paa Hedemarken, oplyste i et Mode,

bvor Arbeiderforholdcne diskuttcredes, at han havde vajret Inderst

;

men da gik det tilbage for ham, saa blev han Husmand; da arbei-

dede han sig godt op; derefter blev han selveiende Smaabruger og

') Rcf. Aarsm0dct 1884 Side 107 o. fl.

fl

) Ref. Aarsm»dct 1884 Side 182.

3
) Ref. Aarsm0det 1884 Side 184.
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fandt nu Vanskelighederne storre i dcanc Stilling end som Hus-

mand. 3
)

Naar der reises Sporgsmaal om for os at foretage nogot bestemt

Skridt for at ordne eller regulcrc Arbciderforholdene i Landbruget,

eller rettere Forholdct mellem Arbeider og Arbeidsgiver, da faster

Tanken sig nserinest ved den Klasse af Arbeidere, som gaar ind

under Begrebct ,.Husmsend". For Tjenere bar man Tyendelov-

givningen, og for Slaegtninge og Dagarbeidere kan der vel neppo

blive Talc om nogen anden Ordning, end at det helc Forbold maa

bestemmes ved Partornes Altaic for bvert enkelt Tilfajldc

Husmaendene indtager derimod en sseregen Stilling, der alle-

rede tidligt fandtes at paakalde Opmerksomhed og var Gjenstand for

Lovgivningsmagtens ordnende Indgriben. Dette er forstaaeligt, da

Husinandsstillingen er knyttet til Brug og Besiddelse af Jord, hvil-

ket betinger et Forbold ligeoverfor Arbeidsgiveren af langt mere

stabil Natur, ligesom det giver Anledning til et andet mangesidigt

og tildels mere indviklet Retsforbold mellem dem end den lose Dag-

arbeiders Stilling.

Husmajndenc bar bidtil — oiler ialfald til meget nser vor Tid

— sandsynligvis vjeret vort Landbrugs vigtigste Arbeiderklasse.

Disse Majnd bar udrcttet en sasrdeles betydelig Del af det Arbeide,

som er ncdlagt i vort Landbrug, saavel ved Jordens Nydyrkning

som ved dens ordinaire Drift. De er derhos sclv tilligc Brngere af

Jord, deres hele Virksombed er knyttet til Landbruget, det er altsaa

let forstaaeligt, at den strcrkere Forbindelse, bvori denne Arbeider-

klasse bar staaet med Landets Hovedmering, bar bevirket, at dens

Stilling i Samfundet er tillagt en storre Betydning end den lose

Dagarbeiders.

Af disse Grunde vil vi her gjore Husmandsklassens Stilling i

vort Samfund til Gjenstand i'or en na;rmere Betragtning.

Ilusmandsvaisenet er i forskjellige Dele af vort Land ordnet

paa et forskjelhgt Grundlag, man kan gjerne skille mellem det ost-

landske og vestlandske Husmandssystem.

Betegnende I'or den ostlandske Ordning, som forovrigt ogsaa

tildels, om end sjeldnere, bruges i de store Jordbrugsbygder i Sondre

og Nordre Trondbjems Amter, at Husmanden modtager Pladsen uden

at betale nogen Tiltraidelscsafgift, eller som det kaldes, lndfajstning.

Pladsen bar almindeligvis saa megen dyrket Jord, som det ansees

nodvendigt og er bebygget for det forhaandenvserende Behov.

Husene tilhore i Regelen Pladsen. Undertiden ere de dog

Husmandens Eiendom. Vedligeholdelsen paahviler i forste Tilfaelde
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Gaardmanden, der lader udfore alle egentlige Reparationer, saaledes

at Husmanden kun liar det daglige Tilsyn. Er Bygningerne Hus-

mandens Eiendom vedligeholdcr han dem selv, men crholdcr dertil

oftest Materialier fra Gaardens Skov. Uette Eiendomsforhold til

Husene forsvinder dog mere og mere eftersom Livfrestckontraktcr bliver

sjeldnere.

Da Hovedhensigten med at anssette Husmsend, er at tilveie-

bringe en tilstnekkelig Stok at' faste Arbeidere for Gaardsdriiten,

er det Regelen, at Husmanden paabindes Arbeidspligt eiter Tilsigelse,

med den Begrsendsning, som Lov om Husmandsvajscnet af 24de

September 1851 fastssetter, nemlig, at Husmand, som overtagcr dyr-

ket Plads, liar Ret til 1 og udyrket Plads 2 Fridage i Ugen. Dag-

Ion bestemmes almindeligvis i Kontrakten og er gjerne noget lavere

end for almindelige Dagarbeidere.

Afgift af Pladsen fastsrcttes almindelig i Penge med et Belob,

der svarer til '/s eller 1

ji af, hvad Brugen af Pladsen ansees virke-

lig at vaere vserd.

Denne Afgift afgjores almindeligvis ved Arbeide, livis Vserdi

beregnes efter den for Husmanden kontraktmsessig fastsatte Daglon.

Som Vederlag for det Arbeide som ydes paa Gaarden mod-

tager altsaa Husmanden Pladsen for en Afgift 25—33 °/o af den

virkelige Vajrdi. og deilios en bestenit Daglon, der i de forskjellige

Amter sees af foranstaaende Tabel No. A, som er indsamlet i inde-

vserende Aar.

Enkelte af de i denne Tabel indtagne Talrsekker, navnlig

Husmaands og tildels Dagarbeideres Aarsindtaigt, er dog sandsynlig-

vis for lavt ansatte. Det samme gjselder inaaske i nogen Grad Om-
kostninger ved Pladsens Bebyggelse.

Af disse Tal sees, at Arbeidspriserne i den senere Tid er

gaaet strerkt op, det h0res derfor fra de fleste Bygder, at Arbei-

dernes, navnlig Husmamdenes Stilling er adskillig bedre end tid-

ligere.

Derhos tilstaaes gjerne Husmanden fri Havnegang i Gaardens

Mark for de KJ0r og Faar, som holdes paa Pladsen. Ligesaa er-

holder han, forssavidt Gaarden har Skov en vis Ma3ngde Ved mod
selv at hugge og samle den i Skoven. Til Pladsens Brug faar han
almindeligvis Heste fra Gaarden til Ploining o. s. v. undertiden

gratis, men iethvertfald mod en meget moderat beregnet Betaling.

Foruden dette, som gjerne er fastsat i Kontrakten, erholder

Husmanden almindelig ogsaa en og anden velvilUg Bistand i sin

0konomi saasom Saakorn eller Sasttepoteter mod billig Betaling, fri
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Beckekning for sine Kjar ved Gaardens Oxo o. 1. Haandsrajkninger,

som hver for sig ikke siger saa meget, men, som dog i samlet bum
Aar om andet ikke er uden Betydning.

Som Vederlag for kvad han saaledes modtager yder han alt-

saa Arbeide paa Gaarden i den Udstraekniug, som Husbouden for-

langer („Arbeidspligt ei'ter Tilsigelse"), kun med den ovenfor an-

forte af Loven opstillede Begrsendsuing. Under dette System har

Husmanden i Almindelighed, som ovenfor paavist, jsevnt Arbeide

liele Aaret.

Kontrakteu lyder i den senere Tid saa godtsom altid paa

Aarmaal, med Opsigelsesret fra begge Sider. Dersom begge kon-

traherende Parter finder sig tjent med Ordningen og dens Betin-

gelser, er det dog almindeligt, at Husmamd bliver siddende paa

samme Plads i lange Aarraekker.

Det vestlandske Husmandssystem har fra Alders Tid vajret

almindeligt i Amterne Bratsberg og vestover til og med Koms-
dal og har i den senere Tid vundet overveiende Indgang ogsaa i

de trondhjemske Amter, i Nordland har det ligesom paa Vestlandet

fra aeldre Tid vaeret i Brug.

Under den i disse Landsdele almindelige Ordning kraeves i

nogle Tilfaelde Tiltnedelsesafgift, der dog ikke er betydelig, mest

almiudeligt er, at den ikke fordres. Husmanden modtager her

naesten altid dyrket Jord, meget almindelig eier han selv Husene,

enten han bygger dem eller kjeber dem af sin Forgjaenger, ikke

sjelden gaar Pladsen ved fornyet Kontrakt fra Fader til Sgn, som

da tager Husene i Arv. Vedligeholdelse af Pladsens Bygninger

bliver i dette Tilfaelde Eierens egen Sag og betragtes da som Hus-

bouden ganske uvedkommende.

Husmanden modtager her almindeligvis intet andet end Ret-

ten til Brug af Pladsen, undertiden Havneret for sine Kreature i .

Gaardens Mark, sjeldnere Ret til Ved og aldrig Husmaterialier,

ligesaalidt som han faar nogen gratis Hjajlp til Jordens Dyrkning,

eller Bistand paa anden Maade.

Faestekontrakten lyder almindeligvis paa Husmands og Hustrus

Levetid. Som Vederlag for Brug af Pladsen betaler han en Afgift

svarende omtrent til, hvad Brugen af Jorden ansees vaerd. Denne

Afgift erla3gges dels i Penge, dels i Arbeide, undertiden paa begge

Maader. I de fleste Tilfaelde yder han dog Arbeide for Pengeaf-

giften istedetfor at betale kontant. Naar Afgiften erlaegges i Ar-

beide, bestemmes dette enten til et vist Antal Dage i Onnetiderne

om Vaaren og Indhostningen eller der fastsaettes visse Ar-
i
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beidsmaengdeir f. Ex. at slaa eller skjcere et vist A real Eng eller

Ager og at hja>lpe til et Par Dage med Potetoptagningen. Nogen

Arbeidspligt ud over, hvad der modsvarer Afgiftens aarlige Vserdi

finder ikke Sted. Udenfor den Tid, der saaledes medgaar til de

kontraktmaessigt bestemte Ydelser, bar Husmanden fuld Frihed til

at soge Arbeide bvor ban vil.

Dette Kontraktsforhold stiller altsaa de kontraberende Parter

friere ligeoverfor hverandre, naar Afgiften er betalt, eller de be-

stemte Arbeidsydelser udforte, bar de ikke mere med bverandre at

skaffe.

Denne Forskjel i Ordningen af Husmandsforboldet i de 0st-

landske og vestlandske Amter, antages oprindelig at vsere fremkaldt

ved de landokonomiske Brugsforbold. I de ostlige Landsdele er

der forboldsvis fiei
-e Eiendomme af den Storrelse, at de ikke kunne

drives uden Bistand af leiet Arbeide. Da Tilgangen paa Dagar-

beidere er mei'e usikker og altid vil falde kostbarere, idet disse

Msend maa betales med rede Penge. falder det vanskeligere at

bygge Gaardsdriften paa deres Arbeide.

Det maatte va>re magtpaaliggende for Gaardbrugeren at skaffe

sig tilstraekkelig Hjselp af faste Arbeidere, som ban til enbver Tid

kan have til sin Raadighed og som ere villige til at modtage en

Del af sin L.0n i Brug af Jord. Han kan derved nyttiggjore ad-

skilte eller fraliggende Jordstykker, som ikke bekvemt kan drives

under Gaarden, men bortsat som Arbeiderjord yde et betydeligt

Bidrag til Daekning af Gaardens Arbeidsudgifter. Paa denne

Maade faar ban altsaa den nodvendige Arbeidsbjaelp, med forboldsvis

ringe kontant Udlreg. Holder ban tillige Arbeiderne Kosten i Arbeids-

tiden, faar han derved Anlednmg til at nyttiggjore en Del af

Gaardens Produkter. bvorved ligeledes fremkommer en Lettelse med
Hensyn til mindre Udla^g af kontante Penge.

Husmanden vinder paa sin Side Fordele, som fornemlig om
ban er Familieforsorger har stor Betydning, idet han faar Hus og

Ved, paa samme Tid, som Afkastningen af Pladsens Jordvei yder

et vajrdifuldt Tilskud til Familiens Underbold. — Stillingen som
Husmand med Arbeidspligt medf0rer tillige at ban, som ogsaa

ovenfor paavist, i Almindeligbed bar stadigt Arbeide bele Aaret og

om end Daglonnen i mange Tiliselde er lavere end for almindelige

Dagarbeidere er det dog en Fordel at ban ikke har mange ledige

Dage, uden nogen Fortjeneste. Husmandsklassen har derfor i

Almindeligbed en gunstigere okonomisk Position, end de andre

Landarbeidere.
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Under den Ordning, som finder Sted i de vestlandske Amter

liar som ovenfor oplyst Husmanden ingen stadig Arbeidspligt, men

det Arbeide som ydes falder altid paa den Tid af Aaret naar Dag-

lonnen er hoiest, nemlig i Onnetiderne. derved taber ban altsaa en

Del af den fordelagtigste Arbeidstid, han modtager af Husbonden

intet andet end Brugen af Pladsen og bar selv Omkestningerne ved

Husenes Vedligebold. Hans 0konomi paavirkes derfor i strcrkere

Grad af hvorvidt han kan erholde stadigt Arbeide. Er dette ikke

Tilfrelde kommer han let i mislige okonomiske Kaor og det viser

sig, at Husmanden under disse Forhold staar sig mindre godt.

«nd den Husmand, som liar en noget lavere L0n mod Brugen

af Jord. Ovenstaaende Tabel viser i Overensstemmelse bermed

gjennemgaaende mindre Indtcegt for Husmsend paa Vestlandet end

i de 0stlige Amter.

Der er. som anfert neppe nogen Tvivl om, at Husmandsklas-

sen fra lang Tid tilbage har udgjort en meget betydelig Del af

Landarbeiderstanden. og at dens Arbeide har udgjort et vaesentligt

Led i Landbefolkningens ekonomiske Virksomhed.

Ifolge den ofhcielle Statislik No. 11, 1870, Side 42 var

Husmamdenes Antal for hele Riget i Aarene:

1835 . . . 55 213, 1855 . . . 67 396,

1845 . . . 60 070, 1865 . . . 60 492.

For Aaret 1870 opgiver I. N. Mohn (Stat. Meddelelser om
Husmandsklassen, Retstidenden 1880) Husmamdenes samlede Antal

til omkring GO 000, men med Fradrag af dem, der vel havde Plads,

men tillige di-ev et andet Erhverv, som Fiskeri, Haandvaerk o. s. v.,

til 52 787 egentlige Husmamd. Han anfisrer (Side 3), at det neppe

kan betvivles, at Husmandsklassen mellem Aarene 1865 og 1875

har lidt en ikke ganske ringe Indskrsenkning. Absolut taget skulde

Husmandsantallet i disse 10 Aar vsere formindsket med 7 500 eller

med ^g af den hele Mangde.

Regnes Antallet af Husmtend forholdsvis til Antallet af Gaard-

brugere, oplyser Mohn videre, at der i Rigets Stifter for 100 Gaard-

brugere i 1865 og 1875 var:
1805. 1875.

Husmsend. Husmoend

Christiania Stift . . . . 48 36

Hamar — . . . . 92 80

Christiansand — . . . . 35 27

Bergen — . . . . 43 38

Troudbjem — . . . . 87 76
3*
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I Tromso Stift antager ban, at der ikke er nogen vsesentlig

Nedgang i Husrasendenes Antal.

Den off. Stat. C No. 11 for 1875 Side 167 arigiver An-

tallet af

Msend. Kvinder. Sum.

Husmiend med Jord . . 47 940 4 886 52 826

_,_. uden — . . 687 407 1094

Tilsammen 48 627 5 293 53 920

Ovenfor er oplyst, at Husmamdenes Antal senere yderligere

er aftaget, idet der i 1890 var :

Msend. Kvinder. Sum.

Husniamd med Jord . . 26 548 3 077 29 625

Afgang fra 1875 . . . 21392 1809 23 201

Afgang ° 44,7 36,1 44,8

Af disse Tal fremgaar, at Antallet af Husmamd med Jord er

i sta?rk Aftagen. Hvorvidt dette er gaaet lige hurtig over hele

Landet eller falder saerskilt paa enkelte Landsdele, foreligger der,

saavidt os bekjendt, endnu ikke Oplysning om.

Disse statistiske Oplysninger finder dog nsppe fuld Stadfsestelse

ved, livad man kan erfare ved Reiser i Bygderne. Der htfres vist-

nok Forklaring om, at Husmandspladsene, ved forekommende Lei-

igbed, nedlaegges til 0demark eller Havnegang eller, naar Belig-

genheden egner sig derfor, inddrages under Gaarden istedenfor at

bessettes paany, men det tgr maaske tsenkes, at nogen Forskjel i

Forstaaelsen af Begrebet „Husmand a
, eller i de Betingelser, kvor-

efter Inddelingen og Beregningen er udfort, kan have givet et Ud.

slag, hvor Husnnendenes Antal statistisk sect kan synes strerkere

aftaget end i Virkeligheden er Tilfaldet.

Aarsagerne til Nedgang i Husmsendencs Antal angives for-

skjellig. Undertiden bores i enkelte Landsdele, at det er vanske-

ligere nu end for at faa Husmamd og Tjenere. Arbeiderklassen

sj
-ues at foretrsekke Stillingen som Dagarbeidere, idet denne synes

tildels at tiltale mere, maaske fornemlig ved den Frihed, hvor-

med den tilsteder, at man en og anden Dag efter Godttykke gaar

til Arbeide eller ikke, eftersom det i 0ieblikket maatte falde mest

beleiligt. I enkelte Bygder hores endog, at isser Ulysten til at tage

Tjeneste er ganske overbaandtagende.

Den mest almindelige Aarsag til Husmandspladsenes Nedlaeg-

gelse hores der dog, naar man taler med Gaardbrugerne, er Hen-



- 37 —

synet til visse uheldige Bestemmelser i Loven om Husmandsvsesenet

af 24de September 1851. De fleste erfarne Gaardbrugere anser et

vel ordnet Husmandsvsesen som den heldigste Ordning af Arbeider-

ibrholdene i Landbruget; men de finder ingen Muligbed for en

hensigtsma;ssig Ordning under den nu gjaeldende Husmandslov og

foretrsekker derfor undertiden at nedlajgge Pladsene. I mange

Bygder vil Arbeiderne forovrigt gjerne were Husmcend. En Gaard-

bruger fra Hedemarken har f. Ex. oplyst, at ban jevnlig faar Sporgs-

maal om Plads og kan faa saamange Husmand ban vil have. Det

oplyses tillige derfra, at det er en almindelig Opfatning blandt Ar-

beiderstanden selv, at Hnsmandsstillingen giver en langt stserkere

okonomisk Position end den lose Dagarbeiders; der er af dennc

Grund adskilligt Sporgsmaal efter Plads, isasr naar de unge Arbei-

•dere vil indgaa yEgteskab.

Den stedfundne Tilbagegang i Antallet af Husmaend er altsaa

neppe grundet i nogen hos Arbeiderstanden tilstedevrerende almin-

delig Ulyst til at were Husmand eller til at overtage Plads. Aar-

sagen ligger antagelig heist i den senere Tids Udvikling i Arbeider-

forholdene i det Hele og under den nu gjaeldende Lovgivning, saer-

skilt om Husmandsvsesenet. Det synes, som om der under den i

den senere Tid raadende Tilstand i disse Forhold undertiden fra

begge Sider har vist sig stovre Vanskeligbeder ved at forene Hus-

mandens og Gaaixlmandens 0nsker og Krav med Hensyn til Kon-

traktens Betingelser, og fornemlig synes enkelte af Lovens Bestem-

melser at have vakt Betrenkelighed hos Gaardmamdene. Her lig-

ger sandsynligvis Hovedgrunden til Husmandsklassens Aftagen. Det

er foi'ovrigt ligetil, at Arbeideren gaar ud fra, at ban maa faa

Pladsen paa visse Betingelser, som ban anser stennnende med sine

Interesser. Kan ikke dette opnaaes, vselger han i mange Tilfa?lde

heller Dagarbeiderens Virksomhed.

Gaardmanden paa sin Side bar ligeledes visse Fordringer.

som han onsker fyldestgjorte; kan dette ikke ske, foretnekker han

ikke sjelden at nedlajgge Pladsen eller inddrage den under Gaarden.

Undersoges der, hvori Arbeidsgiverens og Arbeidei-ens Inter-

esser skilles paa en saa afgjerende Maade, vil det findes, at denne

Vanskelighed egentlig er mere tilsyneladende end vii"kelig og for-

mentlig er opstaaet ved den kunstige Skilleva?g, som Husmandsloven

af 1851 har reist mellem Husbonde og Husmand, idet den har be-

rovet dem Kontraktsfriheden og ligefrem taget Misligheder fra den

ene Side i Forsvar.

Husmanden 0nsker som oftest Fa3ste paa Livstid eller ialfald
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paa en Aamekke*), ikke paa et og et Aar; undertiden vil han

antagelig tillige heist vaere fri for at svare Arbeide paa Gaavden

.efter Tilsigelse, men foretra?kker, at Arbeidspligten begrsendses til at

udfdre visse Arbeider, f. Ex. slaa eller skja?re visse Maal Eng eller

Ager, eller at svare et vist Antal Arbeidsdage, eller at oparbeide

Afgiften af Pladsen istedenfor at betale den ined Penge o. s. v.

Af de to her nsevnte Grunde, som drager bort fra Husmands-

stillingen, — Aarmaalsfrestet og Arbeidspligten — er det formentlig

isser den forstnajvnte, som er virksom til at vanskeliggjore Hus-

mandsforholdet. Fseste paa A&rmaal giver en usikker Stilling;

men Arbeidspligten kan lettere ordnes til begge Parters Tilfredshed
r

naar de med nogen god Vilje kommer hverandre imode.

Gaardmanden vil ikke gjerne give Husmandskontrakt paa \ien-

gere Tid eller paa Livstidsfaeste, og da det fornemlig er for at sikre

sig til enhver Tid at have tilstnekkelig Arbeidskraft til Gaardens

Drift, han indsaetter Husmamd, er det for ham en Hovedsag at

tinde Maend, som er villige til at yde Arbeide.

Det er altsaa disse Interesser, det gjffilder at forene. De
kontraherende Parter betragter dem ikke sjelden som stridende,

uagtet de under en rimelig Ordning vel nsermest maa siges at falde

sammen. Det ligger egentlig saavel i Husbondens som i Husman-

dens Interesse, at Kontrakten lyder paa laengere Tid eller heist

paa Livstidsfaeste. Husmanden er derved sikret et Opholdssted og

i Almindelighed jevnt Arbeide for hele sin Fremtid og er desuden

ikke stasrkere bunden, end at han, om noget bedre skulde tilbydo

sig for ham, kan blive fri ved at opsige Kontrakten. Saavidt man
kan forstaa, gjaelder ialfald i Praxis den bestemte Uopsigelighed

kun fra Gaardmandens Side. Det almindelige er vel, at Kontrak-

ten intet indeholder om Husmandens Opsigelsesret ; men det be-

tragtes vistnok som stiltiende Overenskomst eller som selvsagt, at

Opsigelse i Tilfaalde ikke vil mode nogen Modstand fra Gaardman-

den. I ethvert Fald ligger det formentlig i Forholdets Natur, at

det lidet vilde nytte for ham, ligesaalidt som det vilde medfdre no-

gen Fordel, at fremtvinge Fortsaattelse af et Tjenesteforhold, som

Husmanden onsker oplost. Der er altsaa fra Husmandens Side

alene en Fordel ved at modtage Livsfoestekontrakt.

Det samme er formentlig Tilfreldet for Gaardmandens ved-

kommende, forsaavidt man t0r forudsostte, at han bruger Forsigtig-

hed i Valget og kun faester brave Husmaand, der kan paaregnes at

ville stille sig i det rette Forhold ligeoverfor sin Husbonde.

*) Stort. Dok. No. 78, 1888, Side 8, 12, 15, 17.
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Livstidsfaestet har ubestridelige Fordele fremfor Aarmaalsfaestet.

Bevidstheden om, at ban her har fundet et Opholdssted og e*n

Virkekreds for Fremtiden, har som oftest en gavnlig Indflydelse paa

den livsfaastende Husmand selv. Han betragter med storre Inter-

esse den Jord, ban bar fsestet, ban f0ler sig knyttet til den. naesten

som om den var hans Eiendom, og ban lregger med Tver sit Ar-

beide til for at dyrke den bedre og ogo dens Avling. Det kommcr
jo ham selv og hans Familie tilgode, og i Almindelighed kan han

gjore Regning paa, at de Grundforbedringer, han ivserksfetter, skal

gavne bans San el'ter ham. Dot livsvarige Faeste binder Husman-

den ganske anderlcdes til Gaarden, til Stedet og til de Mennesker,

med hvem ban der faerdes sammen. Det giver bam et andet Syn

paa Forboldene i det Hele taget der paa Gaarden ; ban er mere

vlllig til at anstraenge sig for at sikre et godt Resultat af Gaards-

drii'ten og alt, hvad dertil barer. Han tager Del i sin Husbondes

Anliggender og er villig til at fremme banslnteresser. Det er na-

turligt, at et godt Resultat af Gaardsdrii'ten i mange Tilfaelde og-

saa vil have en tilbagevirkende Indflydelse paa hans egen Stilling.

Det er ligetil, at Husbonden lettere og med storre Velvilje baade

kan og vil yde sine Husmamd en og anden Bistand ellcr Lettelse,

naar ban ser, at hans Gaardsdrift ved deres Flid og Duelighed

gaar fremad. Ved denne Ordning vil derfor lettere det Forbold

indtraede, at Husmanden betragter Stedet sum sit Hjem, hvilket

ban gjerne vil opretbolde. Han bliver derfor en bedre og pnalide*

ligere Arbeider, der med storre Iver vil paase, hvad der kan tjene

til at i'remme Husbondens Velfaerd.

Livstidsffesteren betragter sig selv som en mere agtbar Hand i

Samfundet end Aarmaals- eller Opsigelsesfaesteren, der flytter og

flakker uden at knytte sig mere bestemt til noget Sted. Denne,

almindeligvis saavel i okonomisk som social Henseende bedre, Stil-

ling giver Livstidsfaesteren Selvagtelse, og den giver bam Ansvarsfolelse

ligeoverfor dem, som er afhrengige af ham, hvilket har en gavnlig

Indflydelse paa ham selv. Han vil derfor i Regelen vsere en be-

dre Husmand end Opsigelsesfresteren.

Har altsaa Livstidsfajstet ubestridelige Fordele for begge kon-

traberende Parter, kunde det synes underligt, at dette ikke er det

eneste eller ialfald det almindelige ; men saa er det ikke. TJagtet

der er Grund til at antage. at saavel Gaardmrend som Husmajnd

har vseret opmasrksomme paa Fordelene ved Livstidsfajstet, er det

dog en Kjendsgjerning, at denne Ordning i den senere Tid mindre



— 40 —

kommer til Auvendelse end tidligere. Heri ligger antagelig Svag-

beden ved vort Husinandsvresen.

Naar man stiller det Sporgsmaal til erfarne Gaardbrugere,

hvorfor Husmandskontrakter gjseldende paa lamgere Tid, er blevne

sjeldnere, hores som oftest den Opfatning, at det under de nu gjad-

dende Bestemnielser ora Husmandsforholdct er vanskeligt at bort-

freste Plads anderledes end paa Aarmaal eller Opsigelse. Bestem-

melserne i den nugjseldende Husmandslor angaaende Fastets Forbry-

delse (§ 10) er saadanne, at de aabner Husmanden Adgang til at vise

Forsommelighed saavel i Opfyldelsen af Arbeidspligt som i Betaling

af Afgiften og til i sin daglige Fserd i mange Eetninger at vise en

vrangvillig eller utilfredsstillende Opforsel, uden at Husbonden bar

noget Middel til at vajrge sig derimod, medens det er meget van-

skeligt at blive en saadan Mand kvit. Dertil borer Proces og Dom
med forudgaaende langvarig Undersogelse, bvilket kan vare gjennem

Aar, medens Husmanden bar Anledning til at fremture i sin util-

fredsstillende eller utilborlige Fserd og berede Husbonden mange

Vanskeligbeder og Ubebageligheder. I Kontrakter paa lamgere Tid

ser man tillige en Fare for, at Husmanden paa Grund af sin fa-

stere Stilling med storre Dristighed skal lade sine mindre beldige

Tilboieligbeder kbmme tilsyne. Opsigelsesretten ansees derfor som

et nodvendigt Vaern, hvorvel den selvfolgelig ikke kommer til An-

vendelse, saalamge Forboldet fra begge Sider findes tilfredsstillende.

Hvorvidt denne Frygt fra Gaardmamdenes Side for, at faste

paa lamgere Tid skal blive misbrugt, er fuldt ad berettiget eller

ikke, er det vistnok meget vanskeligt med Sikkerhed at afgjore,

men at den ikke er ganske ugrundet, turde neppe va?re tvivlsomt.

Det er vistnok Erfaringen, som bar belart Gaardmaendene om den

i denne Henseende sikreste Fremgangsmaade. At det ansees nod-

vendigt at benytte Frygten for Opsigelse som et Middel til at

fremtvinge den Pligtopfyldelse, som man Irygter paa anden Maade
ikke vilde blive ydet, er formentlig skikket til at give den bele

Samfajrden et audet Prteg, end om den kunde bygges paa et gjen-

sidigt Tillidsforbold.

Skulde der kunne fremkaldes nogen Forandring heri, da maatte

dette vistnok ske derved, at der blev givet st0rre Frihed til atind-

rette Kontrakter paa et lamgere Aarmaal eller endog paa Livstid

l)aa saadanne Yilkaar, at Husbonden ligeoverfor en urimelig Hus-

mand dog uden for store Vanskeligbeder kunde faa Kontraktsfor-

holdet oplost, medens Husmanden paa sin Side dog vilde opnaa

storre Betryggelse og iastere Stilling end under det ligefremme Op-
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sigelsesfseste, hvor Opsigelse kan ske, endog uden at nogen Grund
nodvendigvis maa angives.

Det vilde altsaa va?re lykkeligt. om man kunde optage Former

for Kontraktsforboldet, under hvilke begge Parters Interesser kunde

ibrenes. Dette vil antagelig opnaaes, om der i Kontrakten kunde

iudtages Opsigelsesret i Tiliselde af Kontraktsbrud; men dette kan

ikke gjores under den nugjaeldende Lov, som ligefrem tager visse

Slags Kontraktsbrud i Beskyttelse.

Det samme med Hensyn til fselles Interesser gjselder det an-

det Hovedpunkt, Arbeidsydelsen. Ligesaavel som det er i Husbon-

dens Iuteresse at bave en tilstraekkelig og sikker Arbeidsstok, maa
det vaere i Husmandens Interesse at vaere vis paa stadigt Arbeide.

Saavidt man kan erfare, er det almindeligt, at Gaardmamd, som

bar paabundet sine Husmsend „Arbeidspligt efter Tilsigelse",

ogsaa skaffer dem stadig Sysselsaettelse. Undertiden bores endog

Klager fra Husmamdene over, at der krreves et saa stadigt Frem-

mode paa Gaarden, at de ikke faar tilstraekkelig Tid til at dyrke

sine Pladse. Dette vilde antagelig kunne lempes dels ved at af-

passe Husmamdenes Antal efter Gaardens St0rrelse og Bebov af

Arbeidskraft, dels ved en bensigtsinaassig Ordning af Tiden eller

ved fra og til efter Omstamdigbedernes Krav at anvende Dagar-

beidere ved Siden af Husmandsarbeidet.

Under en bensigtsmcessig Anvendelse af Arbeidspligten er

Husmanden antagelig bedre stillet end ved en Ordning med visse

Arbeidsmsengder eller Ydelse af visse Dage. Om denne Ordning

skulde gjores almindelig i de store Jordbrugsbygder, vilde det lede

til, at Husbonden vilde betinge Husmandens Arbeide i de travleste

Aarstider, da det dels er vanskeligere at faa Dagarbeidere, dels

maa betales disse en bgierc Dagl0n, medens ban vilde lade Hus-

manden vaere fri til andre Tider, naar det er vanskeligere at finde

Arbeide, og i ethvert Fald kun til lavere Betaling. Under saa-

danne Forbold vilde Gaardma;ndene, for at sikre sig den nodven-

dige Arbeidsbjaelp gribe til den Udvei at nedssette Here Husmaend.

Dette vilde lede til, at der i de mindre travle Aarstider vilde vrere

mange ledige Husmaend, som S0ger Arbeide. Der vilde altsaa blive

et stort Tilbud af Arbeidskraft i Forbold til Bebovet, det vilde

blive vanskeligt at faa Arbeide, lav Dagl0n og kanske mange le-

dige Harder. Men ved en saadan Ordning vilde Husmanden va;re

ilde tjent. Hans Fribed til at s0ge Arbeide hvorsombelst vilde

lidet gavnc bam, naar ban er udsat for at maatte tilbringe en storre

Del af Aarets Arbeidsdage i Ledigbed uden Fortjeneste eller maaske,
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i bedste Fald, sage et lamgere borte, ubekvemt liggende Arbeids-

sted for en lav Daglon.

At dette Forbold vilde arte sig som antydet, er en ligefrem

Folge af Stillingen. Medens Gaardmanden finder en moralsk For-

pligtelse ligeoverfor den til stadig Arbeidspligt fastede Husmand i

Retiring af at skaffe ham Arbeide og paa bedste Maade fremme

bans Velfserd, erkjender ban ikke at have nogensombelst Forplig-

telse mod Husma?nd med bestemte Ydelser. Naar disse Arbeider

er udf0rte eller Dagene optjente, soger ban belst at sysselssette

Husmanden saa lidet som muligt. Hvad et saadant Forbold vil

lede til, er ikke vanskeligt at forstaa, og det er indlysende, at det

ikke vil blive til Husmandens Fordel. Det er ogsaa en Kjends-

gjerning, at i de store Jordbrugsbygder er Husrajendene med Ar-

beidspligt den Del af den almindelige Arbeidsklasse — bortseet fra

Haandvrerkerc o. lign. — , der staar sig bedst. Losere faestede

Husmamd og isrer Dagarbeidere med Familie falder oftere Fattig-

vsesenet til Byrde end hine.

Det synes altsaa ogsaa paa dette Punkt, som Husbondens og

Husmandens Interesser egentlig maa falde sammen. Naar det des-

uagtet fremstilles, som om dette ikke skulde vxere Tilfseldet, maa

Aarsagerne vtere at S0ge pae andre Hold.

IV. Husmandsvsesenets Udvikling.

Husmandsvsesenet er her i Landet en gammel Institution.

Allerede ved ilidten af forrige Aarhundrede blev der ved Kgl. For-

ordning (Ode Oktober 1750) sat Bestemmelser for Husmandsvaisenets

Ordning.

I den seldre Tid havde man saavidt nu kan sees, ikke her i

Landet Husmamd i den Betydning, hvori dette Orel nutildags for-

staaes. At bortsajttc smaa Jordstykker mod derfor som Vederlag

ydet Arbeide var dengang ikke Skik og Brug.

Den seldste Form, hvorunder Leie af Jord her i Landet bar

vffiret brugt, er Leilsendingsforholdet. Leilamdingsklassen var

i den a;ldre Tid ineget talrig, Leiekontraktens Bestemmelser var

efter den gainle Lovgivning ganske overladt til Parternes God-
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tykke. 1
) Uet almindelige var vistnok, at Leiekontrakten fastsatte

Leie paa Aarmaal; s) men dct synes, som Forudsajtningen liar vreret,

at Leieforholdet skulde fortsrettes, indtil det af en af Parterrie lige-

frem blev opsagt, uden at nogen formelig Fornyelse af Kontrakten

ved Leietidens Udlob ansaaes nodvendig. Den almindelige kon-

traktmsessige Leietid var formentlig 3 Aar. Der var dog ingen

Hindring for, at Parterne kunne bestemme hvilketsomhclst Antal

Aar for Kontraktstiden, og Loven (M. L. G. og Chr. IV Lands-

leiebalken Kap. 1, Chr. V 3—14—10) bestemte udtrykkelig, at der

ved Kontraktens Oprettelsc skulde vajre efter M. L. 2 og efter Chr.

IV 6 Vidner tilstede, hvis Vidnesbyrd senere kundc hores i Tilfaelde

af Tvist om Kontraktens Varighed eller andre Bestemmelser.

Lcilsendingcn havde Ret til Jordens Brug og Besiddelse for

den Tid, ban kundc bevise, at Kontrakten var oprettet. Der var,

saavidt man kan skjenne, dengang ikke Tale om skriftlige Kontrak-

ter, ligesaalidt som Husmajnd paa den Tid omtales.

Den aarlige Afgift blev betalt i Naturalprsestationer. Land-

skylden var 1'ra f'orst af Leilsendingens eneste Ydelse til Jord-

d rotten.

Med Hensyn til Leilsendingens Brugsret havde man detaljerede

Lovbesteinmelser. Han havde Ret til at gjore sig Jordveien saa

nyttig, som han ved almindeligt og forsvarligt Jordbrug kunde ; men
over Skoven havde han kun en meget indskrrenket Brugsret og

ligesaa til at flaa Nsever, brsende Tjsere og tage Skav. Han maatte

ikke uden Jorddrottens Tilladelse overlade nogen Del af Eiendommen

til andre.

Nogen Arbeidspligt var i den seldste Tid ikke paalagt Lei-

lasndingen; men der var dog ingen Hindring for, at saadan i Kon-

trakten kunde betinges. Senere synes det at vajre bleven alminde-

ligt at Ibrdre Pligtarbeide af Leilmndingerne paa Kronens og Ade-

lens Gaarde. Dette syncs undertiden at vsere bleven opfattet som

noget, der fulgte af sig selv, uden at det nodvend igvis maatte vsere

fastsat i Kontrakten. I Labet af det 16de Aarhundrede findes

jcvnlig Klager over for store Fordringer i dennc Retning, uden at

dog Fordringens Berettigelse i og for sig drages i Tvil. Saalaenge

Leilrendingsforholdet var et frit Kontraktsforhold, hvorved ingen af

Parterne var bunden laangere, end han for sig fandt hensigtsmsessigt,

var vel herom ikke saa meget at sige; men efterhvert som Forhol-

') Brandt, Forelresninger over den norske Retshistorie Side 280.

'-) yi. L. G. Landsleiebalken kap. 1.
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det udviklcde sig dertil, at det for Leilsendingen var en Velfserds-

sag at blive ved Gaardcn, er det klart, at Arbeidspligten, taget paa

denne Maade, kunde blive meget byrdefuld.

Bygselforholdet er den eneste Form for Jordleie, som omtales

i de £eldre Love. Husmsend nsevnes paa nogle Steder i Chr. V's

Lov, f. Ex. 2—12—7—, 2—22—1 og 12, 3—17—1 og 21—7 og

5; men der tales intet Sted om Retsregler for Leie af Husmands-

pladse, Husmsend omtales dog 2— 12— 7 og 3— 14—4 paa en

Maade, som nsermest tyder paa, at de bar siddet paa sserskilte

Piadse. Det sandsynlige er dog, at Betingelserne for disse PIus-

msend bar rettet sig efter Lovens Bestemmelser for Leilsendinge,

eller at disse Bestemmelser ira forst af bar vseret anseede som gjsel-

dendc ogsaa for Husmandsforboldet eller for al Leie af Jord. Paa

denne Maade kan man tsenke sig, at Husmandsvsesenet kan paa en

Maade have udviklet sig af Leilsendingsforholdet. Det er dog sand-

synligt, at Husmamdene fra forst af i Almindeligbed var Tjeneste-

folk eller Inderster. Det bar ogsaa indtil den seneste Tid, ialfald

indtil Midtcn af dette Aarhundrede, vseret temmelig almindeligt, at

Inderster bar havt et mindre Stykke Jord til Brug (oftest for at

dyrke Poteter) og havt Husdyr (Faar), idet de for Aaret leiede

Havnegang og Ret til at tage Ho og undertiden Lov i Udslaat-

terne.

Efterhvertsom Leilsendingsforboldet udviklede sig saalcdes, at

Leilsendingen kom til at paatage sig Arbeidspligt og i det bele kom
til at blive mere afbsengig af Jorddrotten, er det sandsynligt, at

Husmandsvsesenet deraf er fremgaaet. Fra Stillingen som Leilsen-

ding med aarlig Afgift og Arbeidspligt ligger det egentlig meget

riser at komme til Husmandsforholdet med de samme Ydelser og

meget lignende Rettigbeder, kun med den Hovedibrskjel, at Hus-

mandspladsen almindeligvis er meget mindre af Udstrsekning.

Det er dog sandsynligt, at der paa den Tid, da Lovbogen

udkom. fandtes Husmsend med Piadse, men at det ikke bar vseret

anseet nodvendigt at ssette sseregne Lovregler angaaende dercs For-

bold til Jorddrotten, idet man dels liar rettet sig efter de samme
Regler, som efter Lov og Vedtsegt ansaaes gjseldende for de oven-

for nsevnte Indcrsthusmamd, dels vistnok bar gjort Lovbogens Be-

stemmelser om Leilsendinge anvendelige ogsaa paa Husmsend med
Plads. Dette synes i etbvert Fald med Sikkerbed at fremgaa af

Forordn. af Ode Oktober 1750, hvor Husmsend med Plads forste

Gang ligefrem ombandles i Lovgivningen, eller hvor der forste Gang
ligefrem ssettes Bestemmelser om Ordningen af Husmandsvsesenet
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(Hallager: Den norske Obligationsret 1860, 2 D, Side 104). I

denne Forordningj paabydes, at ,.alle Odelsbander, som nogle af dcres

Huse eller Jorder til saadanne Husmsend .enten have overladt eller

i Fremtiden overlade, skal derpaa meddele Husmanden en Fsestc- eller

Bygselseddel ved Dag og Datum". Bygselsscddelen skulde lyde paa

Husmandens Livstid og paa bans Hustrus et'ter hans Dad, saakenge

luin sidder Enke. Ligesaa skulde deri indfgrcs ..H llsets og Jordens

Leilighed saint Bygselens Sumnia og den avrige Tjeneste, Husman-

den bar bevise Bonden, og hvis de paa begge Skier ere pligtige at

efterleve, alt i Overensstemmelse med det Lovens 3. Bog 14. Kap.

om Leilajndinger anordner." Her er altsaa Lovbogens Bestemmel-

ser om Leilaendingsvajsenet ligeirem gjort gjaildende for Husmsend,

og det er neppe sandsynligt, at Forordningen her liar paabudt noget,

som tidligerc var nyt og ukjendt. Det ligger najrmere at antage,

at Paabudet er Resultatet af eller statter sig til en allerede fra a;ldre

Tid vedta:gtmaessig anei-kjendt Skik og Brug.

Ligesom Leilaendingsforlioldet vcdtajgtsmasssigt, oin end ikke

lovbestenit, ansaaes at gjcelde paa Leilsendingens og Enkens Leve-

tid, besteinmcr denne Forordning ligefrem, at Husmrends Bygsel skal

va;re gja;ldende for Husmands og gjenlevende Hustrus Levetid, saa-

lrenge hun sidder Enke.

Forordningen fastsa3tter derlios Straf, om Bonden undlader at

give saadan Fsesteseddel, som befalet, og antager Husmand paa

nmndtlig Bygsel: Bonden skal da betale det stemplede Papir dob-

belt, og yde til Sognets. Fattige en Rigsdaler, som nden Lov og

Dom af ham udredes, og hvormed Fattigkommissionen i hvert Pra;-

stegjseld paa Landet bar have naie Indseende.

Fra denne Tid var Husmandsvaisenet altsaa en ved sseregne

liestenimelser lovfsestet Institution. Det varede dog ikke lamge, for

Husmandsforholdet udviklede sig saaledes, at det fandtes nodvendigt

at saette videregaaende Lovbestemmelser for dets praktiske Ord-

ning.

Ved Forordn. af 29de April 1752 blev bestemt, at ingen

maatte tvinges til mod sin Vilje at bortfieste Pladse i Indmarken,

og forsaavidt Pladsen var bebygget, var det overladt Parterne at

ssette Kontraktens Betingelser aldeles efter Godtykke, naar de kun

ikke var stridende mod Lov og ^Erbarhed, 5—1—2. Var Pladsen

ikke bebygget, og Husmanden selv opforte Huse, eller om ban

kjobte Husene af sin Formand eller bans Arvinger, da skulde enten

Husbonden eller Eftermanden paa Pladsen, naar de ikke kunde
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blive enige ora Kjob, erstatte ham Husenes Vserdi efter uvillige

Mamds Skjon.

Dette gjaldt clog kun, forsaavidt ikke nogct andet ved Kon-

trakt var bestemt. Ved Taxten skulde tages i Betragtning, om

Tommeret til Husene var taget i Gaardens Skov.

Havde Odelsbonden ellor Landdrotten selv bygget og ryddet

Pladsene, da skulde Husraaendene betragtes som Tjencstefolk, der

efter lovlig Udsigelse skulde flytte, medmindre de anderledes derom

skriftlig forenes.

Den eneste Bestemmelse, som var ufravigelig paabudt, altsaa

unddragen fra den fri Overcnskomst i Kontrakten, var, at naar

Husmand havde ryddet og bygget Plads i Udmarken, da havde

ban Ret til Faeste paa den for sin og Enkes Levetid, saalamge de

upaaklageligen efterkommer de dem paahvilende Pligter.

For at begunstige Rydning og Dyrkning af Jord blev det ved

samme Forordn. tillige bestemt, at den, som ryddede Jord i Kon-

gens eller Bygdens Almindinger eller saadan Jord, som forhen ei

er skyldsat, skulde nyde Skattefrihed i 10 Aar; men om Jorden

var blode og ufrugtbare Myrer, fik han 15 Aars Skattefrihed.

Ved siden af disse Forordninger, der dog er temmelig ufuldstoen-

dige, vedblev man vistnok i forekommende Tilfolde at gjore Lov-

bogens Bestemmelser om Leilamdingsvresenet gjreldende for Hus-

mamdene.

Det synes dog, som Bestemmelserne i Forordn. af 1752 ikke

er blevne tilborligen overholdte; tbi det fandtes nodvendigt ved

Forordn. af 29de Juni 1792 at indskjrerpe Forpligtelsen til at give

skriftlig Fassteseddel. Det fremhteves her ligefrem, at Forordningen

er fremkaldt derved, at Husma3iid i Norge ikke sjelden er udsatte

for vilkaarlig Behandling af sin Jorddrot.

Naar Husmamd havde ryddet og bygget Plads, blev der ofte

senere forlangt storre Afgifter og paalagt dem flere Byrder end

ved Overenskoinsten fra foist at bestemt. Da Kontrakternc i Al-

mindelighed bestod i mundtlig Aftale, var det lige umuligt for Par-

terne at bevise og for Dommeren, naar Tvistigheder opstod, at

bestemme Vcdkommendes gjensidige Rettigheder og Pligter.

Bestemmelsen om skriftlige Kontrakter blev derfor ved denne

Forordning fornyet og yderligere indskjserpet. Husbonden skulde

beholde ligelydende, af Husmanden underskreven og med tvende

Vitterlighedsvidners Paategning bekraiftet Gjenpart af Kontrakten.

Dersom Bonden forsomte dette og der opstod „Rettergangs-Tra;tte i '

angaaende Besiddelsesi'et, Afgift og Arbeide, da skulde det ansees,
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som om Pladsen var frestet paa Husmands og Enkes Levetid mod
den Afgift i Penge eller Arbeide, som i den sidste Tid havde

vreret svaret.

V. Husmandsloven af 24de September 1851.

Paa det saaledes givne Grundlag udviklede Husmandsraesenet

sig videre, indtil det omkring Aaret 1850 fandtes nodvendigt at

saette mere udforlige Lovbestemmelser for at bringe Arbeiderfor-

holdene i en sikrere Stilling, mere stemmende med Tidens Krav

og med de raadende Porestillinger om den sociale Position, Ar-

beideren burde indtage.

Hvad der dengang saerlig sees at have paatramgt sig Op-

mserksomheden, var den blandt Hnsmandsklassen almindelige Fat-

tigdoni, der efter en moiefnld Ungdom og Manddom ikke aabnede

anden Udsigt for Alderdommen end Forsorgelsc af Fattigvresenet

eller ialfald Hja^lp af denne Institution.

Aarsagen til denne uheldigo Tilstand sogte man tildels i. at

Husmn3ndenes Indtsegt sagdes i Tidens Lob ligefrem at va:re bleven

formindsket, idet det blev paastaaet, at Afgiften af Pladsene var

bleven forhoiet, medens Arbeidslonnen var uforandret eller, som

det fra enkelte Landsdele blev berettet, endog var nedsat. At
dette i Virkoligheden skulde vsere Tilfreldet, er dog vistnok tvivl-

somt; men Arbeidslonnen eller i det hele taget Fortjenesten var i

sig selv saa lav, at en Husmand, der havde stor Familie, ikke,

eller kun med yderste Vanskelighed, kunde klare sig ved egen

Hjoolp. Dette havde vistnok fra lang Tid tilbage vreret saa, men

var efterhaanden blevet mere fremtraidende, efterat den fremad-

skridende Kultur ogsaa begyndte at udstraakke sin Indflydelse til

Arljeiderklassen.

„Hvad enten man vil betragte et saadant Famomen som et

Gode eller som et Onde" — siges i Indstilling fra Kommissionen 1

)

af 1851 Side 11 — ,.saa staar dot ikke til at naegte, at vor Ar-

beidsstand i den senere Tid kraiver langt mere til Tilfredsstillelsen

af sit Behov og gjor Fordring paa en langt storre Andel af Livets

Nydelser, end den forhen har gjort. Det loseste Blik paa vore

') Af on Minoritet inden Kommissionen.
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Indforselstabeller viser, at Konsunitionen at' mange Artikler, der

for ikke lang Tid siden var indskrsenket til de mere bemidlede

Klasser, nu er tramgt ncd i Folkets Masse og endog er bleren

den en Fornodenhed. Dens Fode er maaske bedre, eller ialfald

en storre Kildc til Nydelse, end den liar vseret; den bor og klseder

sig bedre end forhen; Boger, vistnok af det billigste Slags, og

Aviser begynde at finde deres Vei til ETusmandens Hytte".

Efter at have paavist, at Tilfredsstillelsen af disse storre

Eehov leder til storre okonomiske Vanskeligheder, fordi Indticgten

— efter Kommissionens Minoritets Mening — vel var stegen, men
ikke i samme Forhold som Fordringeme til Livet, antager Mino-

riteten, at dette har ledet til et Misforhold, som liar bevirket, at

mange flere Familier end for har maattet begynde med at stifte-

Gjseld, som de med andre Livsvaner havde kunnet undgaa. Denne

Grjseld har de ikke kunnet raikke at betale, og naar Antallet af

Born tiltager eller Familieiiedrenes Arbeidskraft aftager, synker

de ned i Armod og falder Fattigvresenet til Byrde. Denne Mino-

ritet inden Kominissionen bemserker derhos, at den ikke laegger

Arbeiderklasscn tillast, at den har foroget sine Fordringer paa

Livets Bekyemmeligheder og Nydelser; den anser ikke dette ube-

tinget som en Feil, der, om det ogsaa betragtes som en saadan,

vilde kunnc foreholdes Arbeiderstanden af de mere bemidlede Klas-

ser, hos hvilke det samme Famomen har vist sig. Det kan efter

Minoritetens Mening ikke engang betragtes som et Onde; tin hvor-

vel en saadan Strseben i den antydede Retning hos et helt Folk

efter at gjore sig Tilvrerelsen behageligere kan medf0re betamkelige

Folger, hvis den tager en skjajv Retning, leder den dog til fysisk

og aandelig Anstramgelse og synes i det store taget at vrere en

nodvendig Betingelse for Folkets Fremadskriden i okonomisk Vel-

vsere, ja endog i aandelig Dygtiglied. Dermest paavises, at det

vilde vjere ligesaa lidet retfterdigt, som det er forgjrcves, at for-

lange af Arbeiderklassen, at den skulde indskrajnke sit Behov, og

Minoritetcn antager, at der ikke kan anvises noget andet Middel

til at forbedre dens Stilling end at sajtte den istand til at er-

hverve mere.

Grunden til, at Arbeiderldassens Erhverv for Tiden ikke var

storre, antog Minoriteten ikke laa i Undertrykkelse fi'a Arbeids-

givernes Side, men alene deri, at dens Arbeide ikke var mere vserd,

end hvad det virkelig betakes med, og Aarsagen hertil sogte man
i Ukyndighed og Mangel paa Kapital. — „Det gja^lder upaatvivle-

lig ogsaa hos os. at det er Savnet af aandelig Dygtiglied, af Fore-
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tagelsesaand og Kapital, som hindrer endog vor simploste Arbeids-

mands Anstramgelser fra at vrero saa produktive som enskeligt og

muligt". Der paavises tillige, at Mangel paa Kapital og teknisk

Dygtighed hos Driftsherren og Mangel paa Duelighed og aandelig

Udvikling bos Arbeiderklassen selv egentlig er Koden til dens mis-

lige okonomiske Kaar. Er dette saa i Almindeliglied, gjalder (let

fortrinsvis om Husmandsklassen. Husmanden arbeider i Regelen

stadig bos samme Mand, og Erfaring lserer, at Husnuendene staar

sig bedre bos den duelige Graardbruger, der forstaar at lede og

nytte sine Folk og ssette Pris paa dygtige Medhjrclpere og derfor

er villig til at tilstaa dem gunstige Vilkaar.

Ved Siden af denne Mangel paa Dygtighed og Arbeidssomhed

og tildels tillige paa Sparsomhed i Levemaade fremhreves tillige den

blandt Arbeiderklassen meget almindelige Letsindiglied i at stifte

Familie uden forst at have erhvervet noget, hvormed man kan sastte

Bo. Naar det unge Par kunde faa fat paa en Husmandplads, var

Sagen greiet, og dette kunde, om begge var arbeidsfore og raske,

vel gaa godt; men naar Familien voxede, eller der stodte Sygdom

eller Ubeld til, stod Armoden for D0ren.

Det blev tildels ogsaa ndtalt, at Arbeiderklassen i Landdi-

strikteme. ialfald i mange Landsdele, var altfor talrig, saaledes^at

derved Arbeidspriserne blev trykkede, og der ikke var Idnnende

Sysselssettelse at iinde for alle, som onskede den.

Under disse Omstamdigheder var det belt naturligt. at der

fremkom mange Forslag om, paa hvilken Maade man sknlde afhjrelpe

det omliandlede Samfnndsonde og hidfere lykkeligeee okonomiske

Tilstande blandt Arbeiderbefolkningen. Der blev fra forskjellige

Landsdele indhentet Oplysninger og Betamkninger angaaende Hus-

mandsforholdene, og paa samme Tid fremkom Udtalelser om, hvad

man ta3nkte sig, at der kunde gjores.

Nogle Forslag gik ud paa direkte ad Lovgivningens Vei at

gribe ind i disse Forhold mellem Husbonde og Husmand, saaledes

at denne skulde have sterre Sikkerhed for at vedblive i sin Stilling

og nyde Erugterne af sit Arbeide paa Pladsen. Der blev foreslaaet

at tilsikre Husmanden storre Rettigheder og mindre Forpligtelser

ligeoverfor Husbonden, end for Tiden var almindeligt. Der blev

saaledes foreslaaet, at Husmandspladse alene skulde kunne bort-

fsestes paa Livstid eller ialfald paa et st0rre Antal — fern eller

flere — Aar, at Opsigelsesfristen skulde foi'lajnges, at der skulde

fastsajttes et Maximum af aarlig Afgift pr. Maal Jord eller af

4
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Indfsestnmgssum oiler af aarlige Arbeidsdage, hvortil Hnsmanden

kunde forpligtes. Enkelte vilde, at det skulde bestemmes,

At Hnsmanden skulde have mindst en vis Daglon, —
at Husbonden skulde vsere forpligtet til at skaffe Hnsmanden

stadigt Arbeide eller ialfald til at lade bam arbeide hos sig frem-

for andre, —
at Husmanden skulde vajrc berettiget til altid at afgjore sin

Arbeidspligt med Penge, eller ialfald i Sygdoms- eller Aklerdoms-

tilfajlde skulde have Ret til enten at afgjore Arbeidspligten mod

Penge eller at sende en anden i sit Sted.

Videre fandt man, at det burde forbydes at lonne Husmanden
med Varer istedenfor Kontanter. Husbonden skulde vsere forpligtet

til at laane Husmanden Heste i Onnetiderne, laane ham Saed-

korn, indestaa for Husmandens Forpligtelser, hans Afgifter til det

Offentlige, ligesom flere Bestemmelser i lignende Retiring blev f'ore-

slaaede.

Der blev ogsaa fremsat Forslag, sigtende til at forbedre Hus-

mamdenes Kaar ad inddirekte Vei, nemlig ved at give Fattigvrcse-

net Ret til at paalsegge den Husbonde, som efter Fattigkommis-

sionens Skjan overbebyrdede sine Husmaend, en extra Fattigafgift.

Andre af de fremkoinne Forslag gik ud paa at forekomme eller

hindre letsindig Stiftelse af Familie og Forarmelse af Husmands-

klassen, dels ved direkte at forbyde, dels ved Foranstaltninger,

som gik ud paa at hindre Nedsaattelse af Husniamd aldeles uden

Jord eller paa altfor smaa, til en Families Underhold utilstnekke-

lige Pladse.

Lovkommissionen havde altsaa en Mangfoldighed af Forslag

til Overveielse; men den kunde ikke overbevise sig om Hensigts-

mressigheden af ved Lovbud at gribe ind i Kontraktsforholdet mel-

lem Husbonde og Husmand.

Kommissionen antog. at virksomme Lovbud her ikke lod sig

gjennemfore, ligesom saadanne ifolge de indkomne Beretninger ikke

syntes paakaldte fra alle Dele af Riget, navnlig ikke fra Distrikter,

hvor Skovdrift eller Fiskeri udgjorde vajsentligere Nseringsveie end

Jordbruget. Man troede ikke at kunne finde absolute Lovbestem-

melser angaaende Forholdet mellem Husmand og Husbonde, som
kunde gjores gjajldende for hele Riget.

Desuden kunde det ikke heller indrommes, at den Omstasn-

dighed, at Husmoandenes 0konomiske Vilkaar i de egentlig jord-

brugende Bygder efterhaanden var blevne knappere og Armoden
blandt dem storre, i og for sig kunde give tilstrsekkelig Gruffd til
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at foreskrive Indskramkninger i Kontraktsfriheden. Det maa dog

erkjendes, at i Jordbruget, som i enhver anden Yirksomhed, bliver

Arbeidslonnen til en vis Grad afhaengig af Sogningen efter Arbeide,

og at altsaa en stserkere Konkurrence om at erholde Husmands-

pladse kan bevirke, at Husbondun faar storre Raadighed til at

foreskrive Husnireiulenes Vilkaar. Det var fra flere Steder frem-

lioldt, at Folkemamgdens Forogelse- havde ledet til, at Arbeider-

klassen var bleven talrigere end nodvendigt for det forhaandonvae-

rende Behov af Arbeide. Endel af dens Medlemmer liavde derfor

vanskeligt for at finde stadig og lonnende Sysselssettelse, hvortil

koni, at mange Jordbrugere i forskjellige Dele af Landet, som Ro-

bygdelaget, Jsederen, Bergens Stift. Akersbus og Smaalenene, f'andt

det kostbart at drive Gaarden med Husmamd, og at de ialfald mid-

lertidig stod sig bedre paa at drive Garrden med faste Tjenere og

Dagarbeidere, af livilke der isajr i de Sondenfjeldske Bygder frem-

bod sig mange fra Sverige.

Ved Besvarelsen af Sporgsmaalet om. bvorvidt det maatte

iinsees hensigtsmsessigt at binde Husbonden til visse Vilkaar ved

Antagelse af Husmcend, antog Kommissionen, at man heller ikke

kuhde undlade at tage i Betragtning, hvorvidt Arbeiderklassen selv

for nogen Del var Skyld i den forekommende Forarmelse og de

slettere Villcaar. Vist er det, at i den storste Del af de indkomne

Betsenkninger udhseves den arbeidende Klasses Letsindighed i at

stifte Faniilie som va?sentlig bidragende til dens Forarmelse, lige-

som den udvidede Adgang til at erholde Fattigunderstottelse, der

har vist en Indflydelse til at slappe Individernes Energi og Iver

efter at finde Midler til at hjrelpe sig selv, fra flere Steder omtales

som meget betaenkelig.

Da Forvterrelsen af Husimendenes Stilling altsaa maatte an-

sees som en Folge af Tingenes naturlige Gang og det tillige maatte

erkjendes, at Lovgivningen ikke havde gjort noget Skridt, som kunde

have bidraget til at fremkalde denne Tilstand, kunde det heller

ikke fra en rigtig Statslmsholdnings Standpunkt forsvares, at Lov-

givningen skred ind og fbreskrev Husbonden visse Vilkaar for An-

tagelsen af Husma3nd.

Kommissionen antog, at en saadan Indskriden fra Lovgivnin-

gen alene kunde forsvares som Modvregt mod andre kunstige eller

vilkaarlige Indgreb i Naeringsfriheden eller som et Nodmiddel mod

overgaaende Sanifundskriser. Men saadanne Tilstande var ikke

forhaanden. Jordbrugerne maatte derfor have Ret til at vente, at

om der fra Statsstyrelsen Side kunde gjores noget for at fremme
4*
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de mest trasngende Samfundsklasscis Kaar, da maatte dettc ske

ved andre Midler end ved at paabyrde Jordbrugerne Arbeidere

eller Husmamd paa saadanne Betingelser, paa hvilke de selv ikke

vilde antage dem. Dette vilde vsere at gJ0re Jordbrugerne an-

svarlige for en Tilstand, der var fremkaldt ved mange, at' dem uaf-

hsengige Aarsager.

Kommissionen ansaa det altsaa ganske utilraadeligt ved Lov

at paabyde visse ufravigelige Bestemmelser for HuMnandsforboldet.

Den troede at kunne gaa ud fra, at deslige Bestemmelser, soin fra

flere Hold bleve bragte Forslag, f. Ex. Bud ora Kontrakter paa

Livstid eller paa en laengere Aarrsekke, bestemt Maxhnumsafgift pr.

Maal Jord, lamgere Opsigelsesfrist o. s. v., snarere vilde raodvirke

det tilsigtede Formaal, idet Jordbrugerne da antagelig vilde und-

lade at freste Husmsend og foretraekke at drive Gaarden ved Tjenere

og Dagarbeidere. Dette laa saameget nsermere, som Husmands-

arbeidet paa Mere Steder allerede under de forhaandenyserende For-

bold var anseet som kostbart. Om man endog i Forbindelse med

indskrsenket Kontraktsfrilied vilde skride til den overordentlige og

dristige Forholdsregel at forbyde Jordbrugerne at nedlasgge Hus-

mandspladse og paalregge dem at bortleie disse paa lovbestemte

Vilkaar, kan det neppe betvivles, at Lovbudet vilde blive omgaaet

og altsaa uvirksomt. Kommissionen fremluevede tillige, at Lovbe-

stemmelser af den antydede Art ogsaa vilde bidrage til at foroge

den ved ubesindig Agitation i visse Dele af Landet allerede op-

komne Spending mellem Grundeierne og Arbeiderklassen ; Loven

vilde ligefrem gjore dem til Fiender. Det patriarkalske Forbold

mellem Husbonde og Husmand, som endnu saa byppig fandt Sted,

vilde med et Slag blive tilintetgjort, og efter Tingenes Natur vilde

dette komme til at ramme Husmanden som den svagere Part forst

og foleligst.

Uagtet Kommissionen altsaa, som anfort, ikke ansaa en Ind-

skrainkning i Kontraktsfriheden hensigtsma;ssig, antog man dog, at

Loven burde opstille visse Bestemmelser, som, i sig selv naturlige

og rimelige, kunde give en Bettesnor, naar de kontraberende Par-

ter ikke udtrykkelig og skriftlig var blevne enige om noget andet.

Paa denne Maade troede man ogsaa at virke til, at Forboldet

efterhaanden i Begelen frivillig vilde blive ordnet efter disse i Loven

opstillede Vilkaar, om det end ikke var Parterne forment med fuld

Ret at kunne afvige derfra.

Som saadanne Hdeklaratoriske 1
' Lovbud troede man at burde

foreslaa Bestemmelser for at sikro Husmanden den for Pladsens
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Dyrkning nodvendige Frihed fra Arbeidspligten og Ret til i visse

Tilfselde (Alderdom eller Forfald) at lade Pligtarbeidet udfore ved

en anden; ligesaa om aarligt Regnskabsopgjor og om de Betin-

gelser, under hvilke Husraanden taber sin kontraktma?ssige Ret til

Pladsen, hvad der ved Praflytning skal gjaelde med Hensyn til

Godtgjorelse for Forbedringer, eller i Tilfselde af at Indfaestningssum

er betalt, m. m.

Kominissionen var her, ved at foreslaa deklaratoriske Bestem-

melser for Ordningen af Parternes okonomiske Porhold til hver-

andre, utvilsomt inde paa den rigtige Vei 1
) til at lede Husmnnds-

vresenet ind i en heldig Udvikling. Kommissionens Forslag til Lov
blev imidlertid forandret under den senere Behandling saaledes, at

disse deklaratoriske Bestemraelser for storste Del blev ufravigelige.

Den Beslutning til Lov om Husmandsvresenet, som under 24de

September 1851 erholdt kongelig Stadfiestelse, lagde i visse Ret-

ninger endog temmelig staerke Baand paa Kontraktsfriheden til

liden Gavn for Husmandsstanden og for Udviklingen af Landdistrik-

ternes Arbeiderforhold i det hele.

„Lov angaaende Huusmandsvaesenet" af 24de September 1851

bar folgende Ordlvd:

§ 1 . Huusmandscontractcr skulle af Huusbonden besprges skrift-

lig oprettede i Overvaer af 2de Vidner, som ved sin Medunderskrift

tillige bevidne, at Contractens Indhold er Parterne bckjendt. Af Con-

tracten skal Huusmandcn leveres ct Exemplar. Hvis ikke denne For-

skrift inden 1 Aar, efterat Huusmandcn med Huusbondcns Vidende liar

taget Pladsen i Brug, er blevcn iagttaget, uden at Vrangvillighed fra

Huusmandens Side heri er Skyld, ansees Pladsen at vosre Huusmanden
foestet paa hans og efterlcvonde Hustrnes Lcvetid, saalajnge hun i

Enkestand forbliver, paa de Vilknnr, hvorom Parterne fra f0rst af

mundtlig vare forenede, eller, hvis disse ikke kunne oplyses, paa de

Vilkaar, hvorpaa Pladsen i den sidstforlpbne Tid bar vajret bortfasstet.

Forsaavidt Pladsen i det heromhandlede Tilfselde er ny oprettet, og den

mundtlige Overeenskomst ikke kan oplyses, blive Vilkaarene at bestemme

ved Skj0n efter Forskrifterne i § 13.

§ 2. Bestaaer Pladsen i udyrket Mark, dcr skal opryddes, skal

Foestet gives paa Huusmandens eller Enkes Livstid, og kan, som Fplge

heraf Huusmandcn og hans Enkc ikke tvinges til at fravige saadan

Plads uden i det Tilfadde, som i § 10 omhandles.

Det Samme gjaslder, om der, foruden den udyrkedc, tillige borer

dyrket Mark til Pladsen, saafremt denne sidste ikke er over 2 Maal

') Xoget lignendc var allerede skeet ved Forordn. af 20de April 17")2.
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eller 5000 Qvadratalen, og den udyrkede miudst er dobbelt saa stor

som den dyrkede Mark.

§ 3. Omendskj0nt Freste paa Huusmandsplads, formedelst mang-

lende Iagttagelse af Forskrifterne i § 1 , er blevet livsvarigt, skal dog

Huusmanden paa Huusbondens Forlangeude vsere forpligtet til at un-

dertegne skriftlig Contract om Pladsens fremtidige Brug, naar Con-

tracten gaaer nd paa livsvarigt Freste og dcrhos ikke indeholder andre

Vilkaar end dem, som Fplge af Forskriften i § 1. Paa samme Maade
forholdes, naar Huusmandsplads er tiltraadt i udyrket Mark, og skriftlig

Contracts Oprettelse maatte vsere fors0mt.

§ 4. Huusmandscontracter b0r af Husbouden besorges thinglreste.

Skeer det ikke, og Contracten forkommer, gjrelder det Samme, som i

§ 1 er bestemt for det Tilfcelde, at skriftlig Contract ei er bleven

oprettet.

§ 5. Gebyret for Thingloesnlng af en Huusmandscontract er 16
— sexten — Skilling.

§ 6. Huusmaud, som har forbundet sig til efter Tilsigelse at

forrette Arbeide for Huusbonden, tilkommer en Sognedag i Ugen fri

for Arbeidspligten, saafremt han har modtaget dyrket Plads, men 2

Dage ugentlig, naar han har modtaget Faeste som najvnt er i § 2.

Dagen eller Dagene vselges af Huusmanden, forsaavidt Bestemmelse

derom senest i den foregaaende Uge af Huusbonden ikke er afgiven.

Huusmandens Kone maa ikke i Contrakten for|3ligtes til Arbeide hos

Huusbonden. De ovenfor omhandlede Fridage kunne istedetfor at til

staaes hver Uge med begge Parters Samtykke tilstaaes for et lsengere

Tidsrum paa eengang.

§ 7. Huusmanden er berettiget til, saafremt ikke anderledes ved

skriftlig Contract er bestemt, at lade sit Pligtarbeide hos Huusbonden
udf0re ved en anden paalidelig Arbeider, som besidder den forn0dne

Kyndighed i og Duelighed til det Arbeide, hvortil Vedkommende er

forpligtet.

§ 8. Huusmaud maa ikke antage Inderst, medmindre det sker

med Hjemmel af Fjestecontracten eller Huusbondens Samtykke. Dog
kan han indtage paa Pladsen sine ugiftc B0rn, naar disse ei f0re egen

Huusholdning. Endvidere kan en Huusmand efter det opnaaede 60de
Aar, samt i Tilfajlde af Sygohghed eller Udcommandering i militair

Tjeneste, saavelsom Huusmandsenke, der besidder Plads efter sin afd0de

Mand, indtage til Pligtarbeides Udf0relse eller til Pladsens Drift en

eenslig Person eller et Par JEgtefolk, hvilke fra trovasrdige Mcend have

at skaffe Vidnesbyrd for deres 3{etskaffeuhed og Duelighed. De saa-

ledes indtagne Folk erhverve dog ved dennc deres Tjeneste ingen

Fortrinsret til senere at komme i Besiddelse af Pladsen. Heller ikke

have de, om de f0re egen Huusholdning, Ret til at tage Brsendsel paa



— 00 —

Huusbondens Eieudom, om end Huusinanden selv er tilstaaet en saa-

dan Ret.

§ 9. Paahviler det Huusinanden at forrette Arbeide for Huus-
bonden efter Tilsigelsc, skal Huusbonden ved hvert Nytaar og senest

inden niestpaafolgcnde 14de April opgj0re Regnskab med ham. I

nianglende Fald taber Huusbonden hvad ban efter Opgj0r inaatte faae

tilgode hos Huusmanden, og det for hele den siden seneste Opgj0r
forl0bne Tid, forsaavidt saadant tidligere er foregaaet. Dog gjadder

dette ikke Tilgodehavende, hvorfor Huusbonden har modtaget ssereget

Gjseldsbrev, ligesom Huusbonden heller ikke taber sit Krav, saafremt

Huusmanden har undladt efter Tilsigelse at indfinde sig til Regnskabs
Opgjorelse.

§ 10. Huusmand forbryder sit Fajste, naar ban

a. gj0r sig skyldig i 3de Gauge i Lobet af 1 Aar at fors0mme Ar-
beidspligten, eller i Opsajtsighed, iEresfornsermelse, Trudsler eller

voldelig Adf«rd iinod Huusbonden, dennes Hustru eller den, soin

staaer i Huusbondens Stcd

b. uden Hjemmel bortf0rer H0, Halm eller Gj0dsel fra Pladsen, eller

i andre Maader svigagtigen, eller, til Trods for Huusbondens Ad-
varsel, i Brugen af Pladsen eller de samme tilliggende Rettighe-

der, forholder sig imod Contracten, eller uhjemlet og til Huusbon-

dens Skade benytter dennes Eieudom,

c. trods Huusbondens foregaaende Advarsel, beholder til Huse paa

Pladsen udon Hjemmel af Forskrifterne i § 8 indtagen luderst,

eller nogen med Hjemmel af bemeldtc § indtagen Inderst, der bar

gjort sig skyldig i noget saadant Forhold, som i denne Paragraphs

Litr. a, b og d er omhandlet, eller som har vseret anseet med
Strafarbeide.

d. gj0r sig skyldig i Tyveri eller bedragersk Adfajrd mod Husbonden,

ved Mishandling af bans Kreature eller i andre Maader forssetlig

tilfpier eller s0ger at tilf0ie Huusbonden Skade, eller uagtet Ad-
varsel ved grov Skj0desl0shed, strafbar Omgaug med lid eller i

andre Maader udsastter Huusbondens Eieudom for Fare.

Fa;stet forbrydes ligeledes, om Huusmnndens Hustru gj0r sig

skyldig i saadant Forhold, som ovenfor er omhandlet.

For TJn0iaRtighed i Afgiftens Erlasggelsc forbrydes ikke Fsestet,

medmindre der 3 Gange efter hinanden hengaaer G Maaneder over den

fastsatte Tid, forinden Afgiftcn betales.

§ 11. Ved at bcd0mme, hvorvidt Fasstet b0r forbrydes, b0r

Doinmcrcn tage Hensyn til, hvorvidt Huusbonden eller dennes Hustru,

eller den, som staar i Huusbonds Sted, kan ansces ved misligt Forhold

fra sin Side, saasoin ved utilb0rlig eller voldsom Adfcerd, uforsvarligt

Kosthold, utilbprlig Undladelse af at udbetale Huusmanden hans Til-

godehavende, vilkaarlig lndskra;nkning af hans Rettigheder eller i andre

Maader, at have givet ^tnledning til det Paaankede.
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§ 12. Opsigelse er, i Tilfselde nf Frestes Forbrydelse, uforn0den,

og er Huusmanden i saadant Tilfaslde ikke berettiget til at vedblive

Pladsens Besiddelse leengere end til nreste Faredag. Filers maa niellem

Huusbonde og Huusmand Opsigelse finde Sted inden 29de September,

og Fraflyttelsestiden eller Faredng for Huusmanden er den 14de

April.

§ 13. Med Hensyn til Fravigelser fra Pladsen fastsasttes F0l-

gende

:

a. Naar en Huusmand, der liar liavt Fseste paa bestemt Aaremanl

eller paa Opsigelse, maa fravige Pladsen paa Grund af Opsigelse

fra Hnnsbondens Side, tilkommer bam Erstatning for den Fortfgelse

af Pladsens Vserdi, der maatte vsere en Folge af Forbedringer,

som ban kan oplyse at bave foretaget enten ved Jordveien eller

Huusbonden tilb0rende Bygninger paa Pladsen, og som kunne an-

tages at ville for0ge Huusbondens Indtaegt i Tilfaelde af ny Bort-

fsestning. Ved Afgj0relscn af Sp0rgsmaalet, om der tilkommer

Huusmauden nogen Oodtgj0relse, og i saa Fald ved Fastscettclsen

af dennes St0rrelse, bliver at tage i Betragtning, hvorvidt det ved

Bestemmelsen af Vederlaget for Pladsens Besiddelse kan skjtfnncs

i sin Tid at vsere blevet taget Hensyn til N0dvendigbeden af

Forbedringer.

b. Har Huusmanden med Huusbondens Minde opf0rt noget Huus paa
Pladsen, eller afkj0bt den forrige Bruger af Pladsen noget saadant,

b0r Huusbonden, om ikke anderledes mellem ham og Huusmanden
ved skriftlig Contract er fastsat, naar Fsestet af hvilkensombelst

Grund oph0rer, give Husmanden eller dennes Bo eller Arvinger

en billig Godtgj0relse for deslige Huuse, mod at de tilfalde Plad-

sen. Denne Pligt paaligger dog kun Huusbonden, forsaavidt Huusene
for Pladsen skj0nnes nyttige eller n0dvendige, og den Godtgj0relse,

der kan krarves, straekker sig ikke til mere, end Bel0bct af den

F'oi^Sgelse, Pladsens Vrerdi ved dem kan ansees at bave modtaget,

ligesom det ved dens Anssettelse skal tages i Betragtning, om
T0mmeret er taget i Huusbondens Skov eller af ham leveret. Vil

Huusmanden ikke benytte den berombandlede Ret mod Huusbon-
den staar det ham frit for inden paaf0lgende 3die Mai at bort-

tlytte saadaiit Huus, som ovenfor er omhandlet ; dog ikkun saa-

fremt T0mmeret til samme ei er taget af Huusbondens Skov eller

af Husbondon leveret: tin i dette Tilfselde saavelsom om Bort-

flyttolsen ikke sker inden lovbefalet Tid, kan Huusbonden for-

lange, at del-

i Henseende til Huset kan forholdes som ovenfor

er sagt.

c. I Mangel af mindelig Overeenskomst bestemmes saadan Godt-

g,j0relse, som i noervrerende § omhandles, ved Skjrtn af Stedets

Lensmand og 2dc uvillige Moend, der opnaevnes af Fogden uden
Betaling. I Tilfrelde af Paaanke afgj0res Tvisten ved lovligt Over-

skjo'n ved dobbelt Antal Maend, som inden 4 Uger bliver at

requirere bos Dommeren.
d. Saafremt ikke anderledes er bestemt, kan Huusbonden i Frafiyt-
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telsestilfadde forlange sig overdraget den paa Pladson vaerende

Gj0dsel og Foder, den ftfrste uden Betaling, Foderet efter Tnxt.

med hvilken forholdes efter de ovenfor angaaende Skjdn givne

Regler. Medens Pladsen derimod er i Brag, kan Huusbonden
ikke fordre sig leveret nogen Deel af den paa Pladsen faldende

Gj0dning, naar Brug derfor haves paa Pladsens Jordvei.

§ 14. Hvis Fattigkommissionen finder, at nogen Hnusbond ud-

sajtter Fattigvaesenet for for0gede Byrder ved at paubinde sin Huus-
mand eller Shandsidder Forpligtelser, der i Forhold til St0rrelseu og
Godheden af bans Plads eller Grund og til de med samme I'orbundne

Eettigbeder ere for stroenge, kan den iltegge ham et extraordinairt Bi-

drag til Fattigvresenet uden Afgang i den almindelige Fattigskat.

§ 15. Den i L. 6—5—5 ombandlede Huustugt tilkommer ikke

Huusbonden over Huusmanden eller dennes Hustru.

§ 10. Huusmand, som eontractmajssigen er opsagt, hvad enten

ban bar Jord at bruge eller ikke, kan udkastcs, naar ban ikke til

Faredag godvilligen flyttcr. Ligeledes kan den, som vitterlig ikke bar

nogensomhelst Hjemmel til Besiddelsen af det Huus eller den Plads,

hvorpaa ban sidder, efter Huusbondens Forlangcnde uden Lovmaal og

Dom udkastes.

Udkastelsen forrettes af Lensraandeu mod samme Gebyr og Godt-

gj0relse, som er bestemt for bam i Lov angaaende hvad der skal betales

ved Better m. ra. af 13de September 1830 § 113.

Finder nogen af Parterne sig forurettet ved saadan Forretning

eller derunder afsagt Fragtning, kan ban, naar Stevning udtages inden

4 Uger efter Forretningens Afholdelse. til forste derefter indtrseffcnde

Thing, hvortil lovligt Vareel kan gives, indanke den til Pr0velse ved

den Eiendoms Vairnething, hvorunder Pladsen er beliggende, bvor For-

retningen da, efter af Dommeren foigjreves anstillet Forligspr0ve bliver

at paakjende.

§ 17. I den Huusmanden tilkommende Besiddelsesrct kan ikke

tages Udlseg for Gjasld.

§ 18. Uden Jorddrottens Samtykke maa Lcilrending ikke, under

Straf af B0der, nedlajgge eller opretto nogen Huusmandsplads. I Til-

foslde af Overtrredclse heraf er derhos det Passerede ugyldigt, eg kan

Huusmanden s0gc sin Opretning hos LeiliBiidingen.

Paa Jord, der er udlagt til Brug for nogen Embeds- eller Be-

stillingsmand, maa ingen Huusmandsplads nedla3gges, eller nogen saadiin

oprettes. inedmindre Tilladelse dertil meddeles af Kongen eller den,

ban dertil bemyndiger. Til Bortfceste af teldre Huusmandpladse paa

saadant Gods udkrajves derimod kun Tilladelse for det Tilfajlde, at

Bortfajstningen skeer paa ufordcelagtigere aarlige Yilkaar for Gaardens

Besidder end dem, som forben have fundet Sted ; derhos maa ingen

Indfa;stniiigspenge tages.
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Overtraedelse heraf straffes med en 'Mulct af 50 Speciedaler for

liver Gang; det Passerede er dorhos ugyldigt, og kan Huusmanden
s0ge sin Opretning hos den Embeds- ellei- Bestillingsmand, der liar

indsat ham.

§ 19. Forsaavidt der bliver Spprgsmaal om den i § 13 om-

handlcde Godtgjtfrelse for Forbedringer paa en Plads, henh0rende under

en Gaard, som bruges af nogen anden end Eieren, paaligger det denne

at udredo Godtgj0relsen. Paa Gods, der er udlagt til Brug for Embeds-

eller Bestillingsmsend, paaligger det den af disse at udrede Godtgjorel-

sen, som er brugsberettiget til Gaaidon paa den Tid, Sp0rgsmaalet om
Erstatningen opstaaer.

§ 20. Huusmandscontracter, som ere oprettede af en Eiendoms

Besidder i Prsescriptionstiden, er ikke forbindende for den Odelsmand,

som iudlpser Gaarden, medmindre Contracten angaacr en gammel Huus-

mandsplads og er afsluttet paa sa:dvanlige Betingelser.

§ 21. For Afgift til Fattigvajscnet ere Huusmandsfolk frie, med-

mindre de ere i en saadan Formuesforfatning, at Fattigvresenets Be-

styrelse finder Grund til at iligne dem Afgift.

Istedetfor den i L. 2— 12 —7 og Lov (angaaende nasrmere Be-
stemmelse i Henseende til Geistlighedens og Khke-Betjentes lndkom-

ster) af 14de Juni 1816, § 3, omhandlede H0stdag skal en Huusmand
eller Huusmandsenke erlaigge til Prasten 12 Skilling aarlig. For det

Aar, hvori Yedkommende nyde nogensomhelst Underst0ttelse af Fattig-

vsesenet, bortfalder Pligten til at svarc denne Afgift, saavelsom den

Huusmamd, overeensstemmende med L. 2—22—12 paahvilende Afgift

af 8 Skilling aarlig til Kirken, hvilken sidste Ydelse if0lge Forordnin-

gen af 13de August 1734 § 10 ligeledes bortfalder, forsaavidt Huus-
manden ikko erholder Plads i Kirken.

De ved najrv.iereiide Lovs Bekjendtgj0relse ansatte geistlige Em-
bedsmajnd beholde imidlertid, saalrengc de i samme Embede forblive,

Ret til af Huusmandsfolk at kareve H0stdag som tilforn.

§ 22. Forskrifterne i foregaaende § blive ogsaa at anvende paa>

Strandsiddere, Inderster og overhovcd Enhver, som i Henseende til de

i denne § omhandlede Afgifter hidtil liar voeret sat ved Siden af Huns'
maend.

§ 23. Forordningen af 9de October 1750, forsaavidt den endnu
maatte vsere gja;ldende, Forordningen af 29de April 1752 §§ 1—

5

inclusive, samt Forordning af 29de Juni 1792 ophajves. Ligesaa op-

hasves § 24 af Lov om civile og militaire Embedsgaarde af 25de Au-
gust 1848.

Denne Lov giver i Here Punkter Indtryk af, at Lovgiverne

har anseet det nodvendigt at tage Husmamdene i Beskyttelse mod
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Gaardbrugernes Vilkaarlighed. Loven oprctholder Bestemmelsen i

Forordn. at' 1752 og 17 (
J(3 om skriftlige Kontracter, der ogsaa skal

thinglseses, hvilket antagelig er i begge Parters Interosse. For at

give Husmand rimelig Tid til at Arbeide for sig selv eller paa

Dyrkningen af sin Plads fastssetter Loven, at naar ban bar mod-

taget dyrket Plads, skal der tilkomme bam 1, og om Pladsen er

udyrket eller forholdsvis lidet dyrket — ikke over 2 Maal dyrket

mod mindst dobbelt saa meget udyrket Jord — , skal lian bave 2

Fridage i Ugen. I dette Tilfselde skal Pladsen tillige ufravigelig

bortfsestes paa Husmandens og Enkes Levetid. Saafremt ikke an-

derledes ved skriftlig Kontrakt er bestemt, ligesom i visse Forfalds-

tilfrelde, er Husmanden berettiget til at lade sit Pligtarbeidc paa

Gaarden udfore ved en anden. Husmandens Hustru maa ikke for-

pligtes til Arbeide paa Gaarden. Paahviler der Husmanden Ar-

beidspligt efter Tilsigelse, skal Husbonden ved Nytaar eller senest

inden 14de April give bam Opgjor for dot foregaaonde Aar. Sker

dette ikke, uden at Husmanden ved Undladelse af efter Opfordring

at mode til Regnskabsopgjor er Skyld deri, har Husbonden tabt,

bvad ban muligvis bar tilgode fra Tiden siden forrige Opgjor

(§ 9).

De Bostemmelser i Loven, der isser bar givet Anledning til

Vanskeliglieder, og som utvivlsomt bar liavt en ubeldig Indflydelso

paa vort Husmaiidsva;sens Udvikling, findes i §§ 10 og 11, livor

det heder:

„Huusmand forbryder sit Fasste, uaar ban

a. gj0r sig skyldig i 3de Gauge i Ltfbet af 1 Aar at forstfmme

Arbeidspligten, eller i Opsastsighcd, ^Eresfomcermelse, Trudsler

eller voldclig Adfaerd iraod Huuabondcii, dennes Hustru eller den,

som staar i Huusbondens Sted,"

„For TJn0iagtigbed i Afgiftens Erlseggelse forbrydes ikke Fsestet,

medmindre der 3 Gauge efter hinanden hengaaer G Maaneder over den

fastsatte Tid, forinden Afgiften betales."

Ifolge § 10 a kan altsaa en Husmand 2 Gauge bvert Aar

forsomme sin Arl>eidspligt og alligevel sidde lige sikkert paa sin

Plads. Husbonden bar ikke noget Middel til at blive bam kvit.

Men saadanne Forsomnielser kan f. Ex. i Onnetider komme i bai

Grad ubeleilig, og den Husmand, som af Vrangvilligbed forsommer,

vil ganske vist vide at vselge den Tid, som for Husbonden er mest

generende. eller bvorved ban tilfoier Husbonden den foleligste Ulempe.
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Har tillige Husbonden ikke iagttaget den Forsigtighedsregel at

have Vidner tilstede ved Tilsigelsen, saa kan Husmanden ligefrem

. benaegte, at han er tilsagt. Der kan af dette Forhold opstaa store

Ulemper og mangehaande Misforhold. Ligeledes Bestemmelsen i

Slutningen af §en, der giver Husmanden Leilighed til 2 Gange

efter hverandre at forsomme Afgiftens Erlasggelse indtil 6 Maane-

der. Han kan altsaa ustraffat oversidde Betalingstiden 6 Maaneder

2 Aar i Had, naar han betaler i rette Tid det 3dje og i Alminde-

lighed vil kortere Forsommelse ikke medfore Fsestets Fortabelse

selv ved stadig Gjentagelse. Det er klart, at naar en Gaardbruger

nedssetter Husmajnd for at sikre sig Arbeidshjaelp til Gaardens

Drift og en passende Indtsegt af Jordstykker, som paa denne Maade

bedst nvttiggjores, kan upaaregnede Afbrydelser i Arbeidet bringe

ham betydelige Tab og Forlegenheder ; men da Loven tager den

uefterrettelige Husmand i Beskyttelse, er derved intet at gjore saa-

lsenge han ikke overskrider de megtt rummelige Gramser, som Loven

har optrukket.

Kommer det dog endelig saa langt, at Gaardmanden tror at

kunne reise Tiltale mod Husmand til Fajstets Fortabelse, bestem-

mer Loven i § 11, at der skal tages Hensyn til, hvorvidt Husbon-

den eller dennes Hustru eller den, som staar i Husbondens Sted,

kan ansees ved misligt Forhold fra sin Side, saasom ved utilborlig

eller voldsom Adfaard, uforsvarligt Kosthold, utilborlig Undladelse

af at udbetale Husmanden bans Tilgodehavende, vilkaarlig Ind-

skramkning af bans Rettigheder eller i andre Maader at have givet

Anledning til det paaankede. Her giver altsaa Loven Anvisning

paa en Undersogelse af det daglige Liv paa Gaarden, om Husbon-

dens daglige Faerd ligeoverfor sine Folk, Kostholdet o. s. v., altsaa

en Undersogelse af de mest intime Forliold i det daglige Liv og

i det huslige Stel, hvilke ved Vidneforsel skal drages frem for

Offentligheden. Det er let at indse, hvilke Ulemper og Ubehage-

ligheder heraf kan opstaa. Her kan siges, at dette faar den Hus-
bonde finde sig i, som ikke behandler sine Folk vel. og dette er

berettiget; men ligeoverfor en slet og vrangvillig Husmand kan det

let ramme ogsaa den brave Husbonde, hvis Frcrd i et og alt er

forsvarlig. Dertil kommer, at deslige Proeesser kan drage ud i

lang Tid — i aarvis — , og imidlertid kan Husmanden paafore

sin Husbonde utrolige Ulemper og ^Ergrelser saavelsom ligefrem

Tab. Det er derfor ikke at undres over, at Gaardnnendene under

denne Lov er blevne forsigtige med at nedssette Husma3nd med
Livstidsfajste.
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I det hele taget viser det sig nu i de fleste Landsdele, at

Husmaendenes Tal er i Tilbagegang. Dctte er kun en Fortsaettelso

af den Beviegelse inden Husmandsklassen, som Mohn statistislc

har paavist var begyndt allerede i 1866. Den nyeste statistiske

Undersogelse har bekraeftet Rigtigheden af de nrevnte skjonsmaessige

Beretninger ora, at Hnsinamdenes Tal frenideles aftager. Det ligger

naer at slutte, at dette fornemlig er en Fdlge af Bestemmelserne i

den nn gjseldendende Hnsmandslov, idet Gaardmaendene ikke drister

sig til at give Livstidsfaeste og Arbeiderklassen foretraekker Dag-

arbeiderens Stilling fremfor Husinandens paa, hvad de anser som

niindre sikre Vilkaar.

Dette maa vistnok ansces som nheldigt; tin den lykkeligste

Udvikling af vore landokonomiske Arbeiderforhold vilde antagelig

ligge i Betning af et velordnet og saavel for Arbeider som Ar-

beidsgiver tilfredsstillende Husmandsvaesen.

VI. Forslag til ny Lov om Husmandsvassenet 1884.

Husmandsvresenets Stilling har ogsaa i den senere Tid til-

draget sig Opmaerksomhed. Der er fremkommet Udtalelser om, at

Husnnendenes Stilling er mislig, og man har tildels hort Beskyld-

ninger mod Gaardmamdene for, at de ikke behandler sine Husm;end

paa rette Maade, og paa Grundlag heraf er der reist Krav paa,

at der fra Statsstyrelsen maatte foretages hensigtsmsessige Skridt,

sigtende til at fremkalde Forandringer i den bestaaende Tingenes

Tilstand.

Hvorvidt disse Klager over Forlioldet mellem Arbeidsgivere

og Arbeidere har vaeret berettigede, skal her ikke gjores til Gjen-

stand for nogen Unders0gelse ; men der har ntvivlsomt vajret ad-

skillig Overdrivelse. Ganske vist tor man ikke benaegte, at enkelte

Gaardbrugcre kan have opfort sig mindre vol mod sine Underord-

nede; men i Almindelighed har dette i den senere Tid neppe i

nogen nsevnevaerclig Grad vaeret Tilfa;ldet, eller, rettere sagt, det

har varet Undtagelser. For Oplysninger om denne Sag og om
den Maade, hvorpaa der tildels har vaeret skrevet, kan vi henvis&

til Beferat af Forhandlingerne i det af „Selskabet for Norges Vel"



— 62 —

afholdte Diskussionsmodc i 1884 Side 159— 196 og Eeferatct fra

Modet i 1885 Side 12—92. Ligeledes findes i Pramiisserne til et

for Storthinget i 1884 f'remsat Forslag til ,.Lov om Husmands-

vreset" (Storthingsdokumcnt No. 19 for 1884) en Frcmstilling af

Sagen, hvori Husmandsvrcsenets nuvajrende Stilling skildres med

temnielig stserke Farver.

For at raade Bod paa de Ulemper, som nu er forbundne

med vort Husmandsvrcsen. fremkom dette Forslag i 1884. Det

var egentlig fremkaldt ved en Forestalling angaaende Revision af

Husmandsloven fra Hedalens Husmandsforening, der blev indsendt

til Storthinget i 1883 og af dette tilstillet Justitskomiteen til Be-

handling. Dette foranledigede tre af Komiteens Medlemmer til at

tage Sagen under Behandling, hvoraf Resultatet blev Udarbeidelse

og FrenisEettelse for Odelsthinget i 1884 af et Forslag til Lov om
Husmandsvajsenet, Dette Forslag, der er undertegnet af 7 Stor-

thingsmsend, indeholder en Baekke Forandringer fra den nu gjsel-

dende Lov, hvoraf do vigtigste angaar Sporgsmaalet

om Frestets Varighed, —
om Erstatning for Forbedringer paa Pladsens Jordvei og

Huse og —
om Arbeidspligten.

Med Hensyn til Frestets Varighed foreslaaes i § 2: „Hus-

mandskontrakter skal ikke gjadde for kortere Tid end fern Aar.

Bestaar Pladsen af udyrket Mark, der skal opryddes, skal Fa?stet

gives paa Husmandens eller Bnkes Levetid". Denne Bestemmelse

om Kontrakt paa mindst 5 Aar vil neppe vise sig heldig, idet

Gaardeieren sandsynligvis vil betamke sig paa at binde sig fast til

saadan Leiekontrakt, saalamge den i Forslaget § 5 indtagne Be-

stemmelse om Forandring i Arbeidsforholdet er gjaddende, ligesom

den nu gjaddendc Lovs § 10 sidste Passus (se ovenfor) om Unoi-

agtighed i Afgiftens Erlseggelse er optagen i dette Forslag.

Bestemmelsen om, at udyrket Mark skal vsere Gjenstand for

Livsfreste, bar neppe nogen synderlig Betydning for nogen af Par-

terne; thi, om en Grundeier vil antage en ny Husmand, vil ban

altid kunne foretage den ngdvendige Dyrkning af Jorden, saaledes

at denne Bestemmelse ikke kommer til Anvendelse.

Af stsrre Betydning er imidlertid Bestemmelsen i § 5:

„Husmandscontracter maa ikke forpligte Husmanden til Ar-
beide efter Tilsigelse for Husbonden. Denne Bestemmelse skal

imidlertid ikke vsere til Hinder for, at Husmanden underhaanden

kan indgaa Ooverenskomst med Husbonden om personligt Arbeide
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for denne. Men saadanne Overenskomster skal kun gjaude for et

Aar ad Gangen. Og skal Husmandens Vregring af at indgaa

en saaclan Overenskomst ikke kuune medfdre Forbrydelse af

Fsestet".

Disse Bestcmmelser i §§ 2 og 5 vil uden Tvivl, om do skulde

l)livo gjseldende Lov, have til Folge, at alt Husmandsvsesen, ialfald

i store Strsekninger af Landet, vil forsvinde, eftersom Pladsene ved

de nuvserende Indehaveres Afgang bliver ledige. Da Gaardman-

dens egentlige Hensigt med Antagelse af Husmamd er at sikre sig

sig stadig Arbeidshjrelp til Gaardens Drift, er det selvsagt. at naar

Loven forbyder ham at opnaa dette, er der ikke lsengere for ham

nogen Grand til at bortfseste sine Pladse. Den Tilladelse, Lov-

forslaget giver til at indgaa srerskilte Overenskomster om Arbeide,

gjffildende paa et og et Aar ad Gangen, giver en altfor avis Er-

statning for den hidtil gjandende Kontraktsfrihed med Hensyn til

Arbeidsydelse. Om Husmand fyestes paa Lovens korteste Tid, 5

Aar, og samtidig indgaar Overenskomst om Arbeide det forste Aar,

bar han uhindret Adgang til at nasgte Arbeide i alle de andre fire,

men bliver dog siddende paa Pladsen, saaledes at Gaardmanden

heller ikke der kan skaffe en anden, villigere Arbeider Opboldssted.

Under saadanne Betingelser vil i mange Bygdelag neppe nogen

Gaardmand antage Husm.'cnd. At dette ogsaa i stor Udstrajkning

stemmer med den jordbrugende Almenheds Opfatning af Forlioldet?

fremgaar med Klarhed af Erklreringer fra flere Herredsstyrelser,

som ligefrem udtaler, at Forbud mod Arbeidspligt vil lede til, at

Husmandsvrcsenet opliorer.

I Forslagets § 10 bestemmes, at „ved Fravigelse fra Pladsen

har Husmanden Bet til Erstatning for de Forbedringer, -ban bar

foretaget ved Pladsen". Ret til Erstatning som nsevnt tilkommer

ogsaa Husmanden efter den nu gjreldende Lov, dog med visse Ind-

skraankninger og nrermere Bestennnclser, hvilke i det omhandlede

Forslag tildels er udeladte. Den vigtigste af disse er udentvivl, at

Retten til Erstatning efter den nu gjaeldende Lov er betinget af,

at Husmanden fraviger Pladsen efter Opsigelse fra Husboiulen.

Dette har nogen Betydning, da det kan tamkes, at Husmandens

vresentligste eller endog eneste Motiv til at flytte er at erholde

<lette Erstatningsbelob eller reise dette Erstatningskrav, hvilket paa

den Tid maaske kan komme Husbonden meget ubeleiligt.

T den nu gjaeldende Lov er tillige fastsat, at der ved Bestem-

melsen af Erstatningsbelobet skal tages i Betragtning, om det kan

skjonnes. at ved Faestekontrakten (Afgiftens Storrelse) er taget
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Hensyn til Nodvendigheden at' Forbedringer. Der burde vistnok

ogsaa tages Hensyn til, hvorvidt Husmanden ved Pladsens Brug

allerede kan skjonnes at bave bavt Vederlag for havte Omkost-

ninger eller Arbeide paa Forbedringer; men derom siges i Lovfor-

slaget intet.

Der bores i den senere Tid fra forskjellige Steder 0nsker

og Krav om Revision af Husmandslovgivningen, og livad der da

opstilles som det Maal, livortil man b0r konime, er fornemlig:

At Arbeidspligten ophaives eller indskramkes til, at Afgiften

for Pladsen kan oparbeides. Undertiden forlanger man endog, at

denne Arbeidspligt skal oi)fyldes, for mindst det halve, ved Ak-

kordarbeido (Dok. 1888 No. 78 Side 24), eller at Arbeidet ikke

maa krseves mere end visse, f. Ex. de tre forste, Dago i Ugen om
Sommeren; —

At Dagbm maa sajttes til samme Belob, som almindeligt for

Dagarbeidere, ligesom det indrommes, at da bor Atgiften af Pladsen

sajttes til fuld Vajrdi.

At Husmandskontrakt skal gjffilde paa Husmands og Hustrus

Levetid

;

At Husmamd maa vaare beiettigede til Fdderaad af Plad-

sen; —
At Husmandsplads skal bortsa>ttes efter Taxt (Side 32); ')

—
At Husmand ved Fraflyttelse er berettiget til fuld Erstatning

for Forbedringer paa Pladsen (Side 12). 1
) Erstatningen bestemmes

af Skjonsmamd — 2 Gaardmamd og 2 Husnuend — , valgte af

Formandskabet; —
At Husmandens Born maa have Fortrinsret til Freste paa

Pladsen (Side 12 og 19),') tiklels lyder Kravet paa samme Betin-

gelser, som Forandrene bar havt (Gausdal), undertiden (Itomsdal)

paa saa rimelige Betingelser, at de kan se sig istand til at hjaelpe

Forajldrene paa deres gamle Dage.

Der opstilles ogsaa mange andre 0nsker og Krav; men vi

skal ikke videre vidtl0ftiggj0re nservaerende Fremstilling ved at gaa

nrermere ind derpaa. San-mserket for alt dette er, at heri ligesom

i det ovenfor onihandlede Forslag til ny Husmandslov fremholdes

en strerk Indskrajnkning i Kontraktsfriheden som ©nskelig.

Stortlungets Justitskomite (1884), som havde dette Forslag

til Behandling, var ikke enig i at laegge saa stserke Baand paa
Kontraktsfriheden, som i Lovforslaget antydet. Navnlig fandtes

') Storth. Dok. No. 78, 18SS.
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der ikke at vaere noget synderligt vundet ved den vilkaarlig valgte

Minimumstid lor Husmandskontrakters Gyldighed. 5 Aar. Derimod

ansaa Komiteen det vistnolc onskeligt, om det lod sig gJ0re ved

Lov at ordne det saa, at Husmanden sikredes mod at rykkes op,

naar lian selv eiede Husene, ogsaa om Pladsen kun bestod af dyr-

ket Jord. Men at faa dette ordnet paa eu for begge Parter hen-

sigtsmsessig Maade ved en almen Lovregel antog Komiteen vanske-

lig lader sig gjore. Med Hensyn til Erstatning for Forbedringer

antog man, at der maaske bor indrommes Husmanden st0rre Ret,

end ban liar efter Husmandslovens § 13. Men paa den anden Side

faar man heller ikke gaa Husbonden for nser, hvilket frygtedes at

ville blive Tilfseldet, om man vedtog Lovforslagets § 10, som uden

Hensyn til Aarsagen til Fravigelsen og uden Hensyn til, om Hus-

manden allerede i selve Brugen bar havt fuld Valuta for de gjorte

Forbedringer, paabegger Husbonden en ubotinget Erstatningspligt

for disse.

Heller ikke i dot efter Komiteens Mening uden Sammenlig-

ning vigtigste Punkt, Sporgsmaalet om Arbeidspligten, kunde Komi-

teen erklrere sig enig i Forslaget, idet man ikke fandt Bestemmelsen

i § 5, Forbud mod Forpligtelse til Arbeide efter Tilsigelse i For-

bindelse noted Adgang til Arbeidskontrakt paa et og et Aar ad

Gangen. at were lieldig. Komiteen antog, at om Bestemmelsen

ikke sattes i Forbindelse med Regelen i § 2, om Frestets Variglied,

vilde den lede til, at Husmamd kun indsattes paa Aarmaal, og

blev dette forbudt, vilde der rimeligvis s0ges andre Udveie til at

bringe Husmanden i et saadant Afhamgighedsforhold, at ban blev

nodt til aarlig „underhaanden" at indgaa Overenskomst med Hus-

bonden om personligt Arbeide. Komiteen antog dog, at det burde

forbydes i Kontrakten at indtage Forpligtelse for Husmanden til

— selv eller ved andre — at arbeide efter Tilsigelse; tin en saa-

dan Forpligtelse tror man i Lamgden maa virke slappende og ned-

brydende baade i ssedelig og okonomisk Henseende. Derimod antog

Komiteen, at Husmand maatte kunne forpligte sig til — selv eller

ved en anden — som Vederlag for Brugen af Pladsen at udf0re

bestemte Arbeider eller at arbeide bestemte Dage uden L011 eller

mod den i Bygden for uafhamgige Arbeidere almindelige Dagl0n

til Optjening af Pladsafgiften. Heller ikke en videregaaende For-

pligtelse til at paatage sig bestemt Arbeide fandt Komiteen Grund

til at forbyde, naar der kun opstilles saadanne Betingelser derfor,

at Husmanden beskyttes mod at synke ned i Traellekaar.

5
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Herved tssnkte Komitcen sig, at der maatte levnes Husman-

den tilstraekkelig Tid til forsvarlig at drive sin Plads og ved fler-

aarigt Faeste gives ham nogen Tid til aarlig at soge anden lonnende

Sysselsoettelse, og under enhver Omstamdighed at Pligtarbeidet fast-

saettes saaledes,

at ban ikke hindres i at anvende sin ledige Tid paa hensigts-

maessig Maade,

at Husmaend lonnes med fuld Daglon efter Bygdens Priser

for uafhrengigt Arbeide, og

at han i samme Omfang, hvori han forpligter sig til at arbeide

for Husbonden, faar Ret til at kraeve Daglon hos denne, selv ora

Husbonden ikke skaffer ham Arbeide.

I Overensstemmelse med Justitskomiteens Indstilling (Indst.

No. 59 1884) besluttede Odelsthinget under 18de Juni folgende

Henvendelse til Regjeringen:

„Sagen oversendes Regjeringen med Aninodning ora at lade

indhente Herredsstyrelsernes Erklrering angaaende samme, navn-

lig livad angaar Sporgsmaalet om Husmaends Arbeidspligt, samt

at forelaegge Besvarelserne for forste eller nrestfolgende Stor-

thing".

Som Folge af denne Aninodning lod Departementet for det

Indre i Cirkulaere til samtlige Amtmaend af 28de Juli s. A. 1
) udgaa

Opfordring til at indhente Herredsstyrelsernes Erklaering. Der
indkom i Lebet af samme og folgende Aar Erklajriuger fra 465

Herredsstyrelser. 2
) Af disse har dog 43 dels sagt sig ude af Stand

til at udtale sig om Sagen, dels i sin Almindelighed sluttet sig til

0nsket om Indskrsenkning i Husmaendenes Arbeidspligt uden at

give nogen Erklaering om, hvorvidt de i dette Punkt er enige i det

foreliggende private Lovforslag eller i Justitskomiteens Bemaerknin-

ger om samme.

Herredsstyrelserne Erklaaringer falder temmelig forskjellige i

de forskjellige Landsdele. 3
) Det falder her i 0inene, at de Vil-

kaar, paa hvilke Husmandspladse almindeligvis bortfrestes, er tem-

melig afvigende, navnlig med Hensyn til Husmandens Arbeidspligt.

1 de Distrikter paa 0stlandet og Nordenfjelds, hvor Agerbruget og
Skovdriften er Hovednaeringsveien, er det almindeligt, at der paa-

bindes Husmanden Forpligtelse til naarsomhelst — selvi'0lgelig med

») Odelsth. Prp. No. 29 1887 Side 11.

2
) Samme Prp. Side 10 o. f.

3) Samme Prp. Side 12.
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de i Husinandsloven paabudte Indskramkniiiger — at mode efter

Tilsigelse til Arbeide paa Gaarden mod en i Kontrakten fastsat,

i Kegelen liden Daglon. 1 de ovrige Distrikter indskraenker Arbeids-

pligten sig almindeligvis til, at Husmanden udf0rer Arbeide for

Husbonden kun til Optjening af Afgiften for Pladsen efter en

bestemt, ogsaa her i Regelen liden Daglon, eller at han som Ve-

derlag for Pladsens Brug arbeider et vist Antal Dage i Onne-

tiderne eller udferer visse Arbeider, som visse Maal Slaat eller

Skur, Optagning af Poteter o. s. v. I disse Bygder or derhos

Faeste paa Husmands og Hnstrus Levetid mest almindeligt. ligesom

der mangesteds erlaegges lndfajstning ved Tiltraedelscn af Pladsen,

hvis Bygninger oftest tilhorer Husmanden.

Forholdsvis faa Herredsstyrelser liar udtalt sig for det private

Lovforslag eller for nogle af dets enkelte Bestemmelser. Heller

ikke fra andre Kanter liar dette Forslag vundet Tilslutning. Flere

Herredsstyrelser liar udtalt, at de paa Bane bragte Indskraenknin-

ger i Kontraktsfrilieden sandsynligvis vil have til Folge, at Hus-

mandspladsene i stor Udstnekning vil blive inddragne og Husniaen-

dene afloste af jordlose Arbeidere, hvilket ikke ansees heldigt. Et

ikke ringe Antal Herredsstyrelser har udtalt sig for, at Arbeids-

pligten ikke b0r gaa videre end til at oparbeide Afgiften for Pladsen,

og tildols for, at Husmanden bor have samme Daglon som andre

Arbeidere. Herved er dog forudsat, at Afgiften forhoies.

I de Distrikter, hvor Arbeidspligten allerede nu er begraandset,

som ovenfor antydet, finder man Forandring i Husinandsloven

unodig.

Om Bestemmelsen i Lovforslagets

§ 2, at Husmandskontrakt ikke maa gjajlde for kortere Tid

end 5 Aar, har 45 Herredsstyrelser erklaeret sig for og 129

mod; —
§ 5, Forbud mod Arbeidspligt efter Tilsigelse, har 48 erklaeret

sig for og 89 inion den foreslaaede Indskraenkning; —
§ 10, Forandring i Erstatningspligt for de af Husmanden ud-

forte Forbedringer paa Pladsen, har 44 erklaeret sig for og 102

imod Forandringen.

Enkelte Herredsstyrelser har oplyst, at Forholdet mellem

Husmand og Husbonde i den senere Tid liar bedret sig i flere

Henseender, og at det nu jevnligere sker, at de i Husmandskon-

trakterne bestemte gjensidige Pra»stationer saettes til fuld Vaerdi,

saa at Husmanden for sit Arbeide paa Gaarden faar den for andre

Arbeidere alniindelige Daglon. For saa vidt er der altsaa Tegn
5*
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til. at Forholdet er paa Vei til at forandres, og Herredsstyrel-

sernes Udtalelser synes at gjore (let sandsynligt, at Udviklingen

fremdeles vil komme til at gaa i denne Retning ogsaa uden Lovens

Mellemkomst. Det er forovrigt maaske sandsynligt, at den Mis-

noie nied deres Kaar, som siges at voere almindelig blandt Hus-

mamdene i de store Jordbrugsbygder, for en vaesentlig Del hidrorer

fra den store Forskjel i social Henseende mellem Gaardmacnd og

Husmamd. Er dette saa, da liar Misnoien andre Aarsager og

dybere Rodder end i den nuvaerende Ordning af Arbeidspligten og

den nu gjseldende Husmandslovs Bestemmelser i de ovrige af Ko-

miteen paapegede Punkter. Disse Forhold kan ikke heller rsekkes

af nogen Lov.

Ved Oth. Prp. 29 for 1887 blev for Storthinget fremlagt Be-

retning ora denne Sag, ledsaget af de indkomne Erkkeringer, men

nogen Lovforandring blev ikke besluttet.

VII. Direktoriatets Lovforslag 1896.

Det har allercde Uenge fremstillet sig for Landbrugsdirektoriatets

Opimerksomhed, at Arbeiderforholdene i vort Landbrug har udvik-

let sig paa en Maade, som ikke er stemmende hverken mod Ar-

beidernes eller Arbeidsgivernes Interesser.

Det bliver efterhvert mere almindeligt at drive Landbruget

ved Tjenere og Dagarbeidere, medens Husmandsklassen forsvinder

og Pladsenc laegges ned.

Det er klart for enhver opma3rksom Iagttager, at dette ho-

vedsagelig skyldes to samtidigt virkcnde Aarsager, nemlig:

De nheldige Bestemmelser i Lov om Husmandsvajsenet af

24de September 1851, for hvilke vi ovenfor kortelig har rede-

gjort, have som anf0rt bidraget til at fremkalde et Misnoies- og

gjensidigt Mistillidsforhold mellem de kontraherende Parter, som
har leclet til en uheldig Forandring i det personlige Forhold

hvori disse staar til hverandre, og havt til Folge, at Gaardmam-
dene finder det for vanskeligt at indsffitte Husma3nd paa faste Be-

tingelser og derfor inddrage Pladsene og,

Den senere Tids sociale Bevsegelse, i Retning af et forandrot

Forhold mellem Arbeidsgiver og Arbeider, for hvis Indtrajngen
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ogsaa paa Landbrugcts Omraade den gjaeldende Husmandslov til-

dels har banet Veien.

Naar der i Ly af selve Loven opvoxer et Misnoies- og Mis-

tillidsforhold, da er Uviljen over bestaaende Samfnndsforhold og

Arbeide for at faa disso forandrede, navnlig i nivellerende Retning

en meget naerliggende F0lge. Naar Misri0ien tillage segges og ledes

ved, at der fra adskillige Hold stadig tales om Ndd og Undertryk-

kelse, som den ene Samfundsklasse siges at lide af den anden, er

det klart, at Forholdene let ville udvikle sig i en alt andet end

onskelig Retning.

Direktoriatet har derfor anseet det onskeligt, at de i Lovens

Bestemmelser liggende Aarsager til en niindre heldig Udviklings-

retning kunde bortryddes ved hensigtsmaessige Forandringer i Loven,

livilke selvfolgelig maatte gaa i Retning af udvidet Frilled for de

kontraherende Parter, til selv at bestemme de Vilkaar, de hver

fra sin Side maatte finde hensigtsmaessige eller brugbare som Grnnd-

lag for en Overenskomst.

En nodvendig Folge af denne Betragtning er tillige, at den

Tendents i Retning af Beskyttelse for den ene Part, tildels endog

i Tilfaelde af ligefrem Kontraktsbrud, hvilket er fremtrcedende i den

nu gjceldende Lov, maa bortfalde og enhver af Parterne maa be-

tragtes som voxen og myndig Mand, der baade er skikket til selv

at varetage sine Interesser og pligtig til at baere Ansvaret for sine

Handlinger.

Fornden en videre Frilled i Bestemmelsen af Kontraktens

Vilkaar, maa der ogsaa aabnes lettere Adgang til at oplose et

Kontraktsforhold, som paa nogen af Siderne fincles uholdbart.

Paa Gnmdlag af disse Betragtninger har Landbrugsdirekto-

riatet udarbeidet et Udkast til Revision af Hnsmaiulsloven, hvilket

blev sendt til ud til Erklsering af Amtmsendene, Amtsthingene og

Landhusliolclningsselskaberne i samtlige Amter.

Samtlige Erklreringcr yder de Grundprinciper hvorpaa Ud-

kastet er bygget sin Tilslutning og anbefaler det dels uforandret,

dels med nogle mindre JEndringer til at vedtages som IiOv.

Af Akershus Amtsthings Komiteindstilling hidsaettes:

„Komiteen er med Forslagstilleren enig i, at Husmandsinsti-

tutionen er den, baade for Gaardbrnger og Landarbeider, heldigste

Ordning af Arbeidsforholdet paa Landet. Det er derfor et lands-

nyttigt Arbeide at S0ge at faa ordnet Husmandsvaesenet paa en

saavel for Gaardbruger som Arbeider heldig Maade. Komiteen er

fremdeles enig med Forslagsstilleren i, at en mulig Reform af
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Lovgivningen i dette Forhold btfr gaa i Eetning af storre Kon-

traktsfrihed. Saadan som Arbciderforholdcne arter sig for Tiden,

bg paa Grund af den storre Oplysning, Arbeiderstanden er i Be-

siddelse af, er der mindre Betamkelighed ved at overlade saa meget

som muligt til Parternes fri Overenskomst. Derved, at Loven be-

tragter Husnuendene som en Klasse, der ikke har Forstand eller

Mod til at varetage sine egne Interesser, sa3tter den et Under-

klassostempel paa Standen, som det netop er i Institutionens In-

teresse at faa bortryddet, og som aldeles ikke stemmer med de

faktiske Porhold. Hvor meget man end theoretiserer over Ar-

beidspligt, Afhamgighed, Tyranni, det maa dog alle, der noiere

saetter sig ind i Forlioldet, [erkjende, at Husmanden indtager en

ganske anden fri og selvstamdig Stilling, end Pabrikarbeideren, og

staar i social Henseende ikke tilbage for nogen anden Arbeider.

Naar der alligevel foreslaaes en Husmandslov, bor denne hovedsa-

gelig indeholde deklaratoriske Bestemmelser, der kunne komme til

Anvendelse, naar Partorne Intet har aftalt, eller deres Aftale er

ufuldstsendig, ligesom saadanne Bestemmelser kan vrere et Finger-

peg ved Kontrakters Indgaaelse. De Bestemmelser, der i Loven

skal va3re absolute, bor hovedsagebg indskraanke sig til Ordningen

af de Forviklinger, som maatte opstaa, naar Forlioldet skal op-

loses enten efter Opsigelse eller ved Kontraktsbrud fra nogen af

Parterne.

Her gjaelder det paa den ene Side, at en Gaardbruger uden

altfor mange Vanskeligheder kan blive kvit en Husmand, der viser

sig ubrugelig eller urimelig at have med at bestille, og paa den

anden Side, at Husmanden sikres Erstatning for de Forbedringer,

ban har foretaget paa Pladsen, som at ogsaa han, dm han bliver

udsat for en urimelig Husbond, kan komme fra Forlioldet, uden at

lide for stort Tab. Komiteen lsegger saameget mere "Vaegt paa, at

Husmanden tilstedes Erstatning for nyttige Forbedringer, som netop

Husmandsvaesenets Trivsel bedst fremmes, naar Husmanden aldrig

liehover at vsere ra?d for at laegge Arbeide paa Pladsens Dyrk-
ning-"

Hedemarkens Amtsthing. Enstemmig Udtalelse af lite

Juni 1895: „Amtsformandskabet er enigt i at Kontraktsfriheden

bor udvides, endog i en videre Grad end i Udkastet foreslaaet, idet

man anser et for stasrkt Baand hindrende for det gode Forhold

mellem Husbond og Arbeider".

Det kgl. Selskab for Norges Vel. Direktionen har i

Skr. af 14de November 1895 udtalt:
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Det er Direktionen bekjendt, at der findes ikke faa Land-

mamd, dor fremfor Husmrend foretrsekke Arbeidere med Opsigelse

som for Tjenestefolk, hvilke Arbeidero ialmindcliglied gives frit

Hus, fri Ved og et Stykke egen Potetesjord eller Anledning til

paa Gaardens Jordvei at ssette et vist Kvantum Potetor. Ikke

destomindre inaa Direktionen med Hr. Direktoren were enig i, at

Bibeboldelsen af Husmandsvajsenet maa ansees som en Sag af

Betydning for vort Jordbrug, ligesom Direktionen er tilboielig til

at tro, at denne Auskuelse er den mest alniindelige inden vor Gaard-

brugerstand.

Direktionen er ogsaa enig deri, at skal det lykkes paa en

heldig Maade at opretholde nrevnte Institution, da bor der soges

tilveiebragt Forandringer i Husmandsloven af 24de September 1851,

der ikke kan siges at have tilfredsstillet rimelig Hensyntagen til

begge kontraberende Parters Interesser, og som derfor maa antages

at vsere en ikke uvsesentlig medvirkencle Aarsag til den stserke og

stadige Aftagen i Husinamdenes Antal.

Direktionen skal med Hr. Direktoren specielt fremhnjve Nod-

vendigheden af, at der soges gjennemfort den st0rst mulige Kon-

traktsfrihed, idet den nuvoerende Husinandlov indsnorer de kontra-

herende Parter i for staerke Baand."

En Lovrevision, bygget paa det i Pramiisserne til det fore-

liggende Udkast freinhoklte Princip — udvidet Kontraktsfrihed for

Parterne —, er anbefalet fra alle Amter undtagen Romsdal og

Finmarken, for hvilke Sagen siges at vsere uden Interesse. Hede-

markens Amtstliing tiltrreder Tanken om Lovrevision, niedens Anit-

manden og Lantlhusholdningsselskabet finder den unodvendig, men

dog bifalder Principet — udvidet Kontraktsfrihed.

Det foreliggende Udkast uden Bemajrkninger eller en Lov-

forandring, bygget paa de Synsmaader, som i Udkastet er gjort

gjaeldende, er anbefalet af:

Amtmamdene i 6 Amter nemlig: Smaalenene, I3uskerud,

Jai-lsberg & Larvik, Bratsberg, Sondre Bergenlius og Nordland.

Desuden bar Amtmanden som Formand i Landhusholdningsselska-

bet sluttet sig til dettes bifaldende Erklajring i Lister & Mandals

og i Stavanger Amt.

Landhuslioldningsselskaberne i 8 Amter, nemlig de ovenfor

nrevnte 6 og desuden Lister & Mandal og Stavanger Amt.

Amtstliingene i 9 Amter, nemlig Smaalenene, Hedemarken,

Christians, Buskerud, Bratsberg, Lister & Mandal, Stavanger, Sondre

Bergenlius og Tromso.
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Udkastet er bifaldt med nogle Bemserkninger af:

Amtmsendeno i 3 Amter, ncmlig Akershus, Nordre Bergen-

hus og Nordre Trondhjem.

Landhusholdningsselskaberne i de samme 3 Amter.

Amtsthingene i 6 Amter, nemlig Akeislnis, Jarlsberg & Larvik,

Nedenses, Stavanger, Nordre Bergenhus og Nordlaud.

Ingen Udtalelse er afgiven af:

Amtmsendene i Christians, Nedenes og Sonclro Trondlijems

Amter.

Landhuslioldningsselskaberne i de samme 3 Amter.

Af Erklaaringerne sees, at i alle Amter, for hvilke Sagen

findes at have nogen Interesse, liar det Grundprincip, hvorpaa Ud-

kastet er bygget — udvidet Frihed for de interesserede

Parter til at ordne Kontraktens Bestemmelser, mere
efter eget 0nske end liidtil — vundet Tilslutning. Udkastet

liar ligeledes vundet Bifald, idet der kun fra enkelte Steder gjores

nogle mindre Bemserkninger til enkelte §§. Kun fra et Par Amter

er det bragt under Overveielse at lregge Baand paa Kontraktsfri-

heden, som ikke findes i den mi gja>ldende Lov f. Ex. Forpligtelse

for Husbonden til, om Husmanden bar paataget sig Arbeidspligt

efter Tilsigelse, da at skaffe ham stadigt Arbeide. Ligesaa anfo-

res, at der hov vsere Bestemmelse for, at Husmand skal nyde al-

mindelig Daglon og erlregge fuld Afgift af Pladsen. Fra et Par

Amter anbefaler man endog Lovbud om at begramse Arbeidspligten

til Maximum et bestemt, Huge Antal Dage.

Direktoriatet kunde ikke tilegne sig den Opfatning, at det

skulde vaere tilraadeligt at optage i denne Lov bye Tvangsregler.

Der er mere end nok deraf i den nu gja^ldende Lov. Man bar

ogsaa fra den Modtagelse, som blev Revisionsforslaget af 1884

—

87 tildel, tilstrajkkelig Erfaring for, hvorledes den interesserede

Almenhed betragter Tvangsbud. Disse ansees almindeligvis ikke

0nskelige hverken for Arbeider eller Arbeidsgiver, og vil utvivlsomt

blive besvarede med Husmandsva?senets Tilintetgj0relse, til Skade
for Grundeierne, for Arbeiderne og for vort Landbrug i det Hele.

Landbragsdirektoriatet liar derefter udarbeidet Forslag til

Lov om Husmandsvaesenet.

§ 1- (§ !)•

Husmandskontrakt skal af Husbonden besorges skriftlig op-

rettet i Overvser af 2 Vidner, som med sin Underskrift tillige
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bevidner, at Kontraktens Indliold er Parterne bekjendt. Af Kon-
trakten skal Husmandcn leveres et Exemplar.

Hvis ikke denne Forskrift, inden 1 Aar efterat Husmandcn
mod Husbondens Vidcnde liar taget Pladscn i Brug, er blevcn

iagttagen, uden at Vrangvillighed fra Husmandens Side heri er

Skyld, ansees Pladsen at vaere Husmanden faistet paa 1 Aar ad

Gangen paa de Vilkaar, livorom Parterne fra forst af mundtlig var

forenede, eller hvis disse ikke kan oplyses, paa de Vilkaar, hvorpaa

Pladsen i den sidst forlobne Tid liar vseret bortfcestet. Forsaavidt

Pladsen i det heromhandlede Tilfadde er ny oprettet. og den mundt-

lige Overenskomst ikke kan oplyses, bliver Vilkaarene at besteninie

ved Skjon efter Forskriften i § 10.

§ 2. (§§ 4 og 5).

Husmandskontrakt ber af Husbonden besorges thingkest. Sker

det ikke, og Kontrakten forkommer, gjselder det samme, som i §
1 er bestemt for det Tilfaelde, at skriftlig Kontaikt ikke er bleven

oprettet, Gebyret for Tbinglresning af en Husmandskontrakt cr 50

— femti — 0re.

§ 3- (§ 2).

Bestaar Pladsen i udyrket Mark-, der skal opdyrkes, kan Faeste

kun gives paa Husmands og efterlevende Hustrus Levetid, saakenge

hun i Enkestand forbliver, eller paa mindst 10 Aar. Ftester af

saadan Plads kan altsaa ikke for den i Kontrakten bestemte Tid

opsiges eller tvinges til at fratrajde Pladsen uden at have gjort sig

skyldig i Kontraktsbrud eller Forseelse, som efter denne Lov §
8 medforer Fajstets Fortabelse.

Har Husmand Fa;ste paa laengere Tid end et Aar, kan ban

alligevel ved Benyttelse af den lovbestemte aarlige Opsigelse faa

Kontrakten ha'vet.

§ 4. (§ 6).

Husmand, som bar forbundct sig til efter Tilsigelse at forrette

Arbeide for Husbonden, tilkommer 1 Sognedag i Ugen fri for Ar-

beidspligten, saafremt hau bar modtaget dyrket Plads, men 2 Dage

ugentlig, naar ban liar modtaget Fseste, som nsernt er i § 3.

Dagen eller Dagene vselges af Husmanden, forsaavidt Bestemmelse

derom senest i den foregaaende Uge af Husbonden ikke er afgiven."

Husmandens Hustru maa ikke i Kontrakten forpligtes til Arbeide

hos Husbonden. De ovenfor omhandlede Fridage kan istedetfor
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at tilstaaes hver Uge med begge Parters Samtykke tilstaaes for et

langere Tidsrum paa engang.

§§ 5, 6 og 7 som nu gjaddende Lov §§ 7, 8 og 9. Side

54—55 ovenfor.

§ 8. (§ 10).

Husmand forbryder sit Fseste, naar ban

a. gj0r sig skyldig i Opssetsighod, ^Eresfornoernielse, Trudsler oiler

voldelig Adfiercl mod Husbonden , dennes Hustru eller den,

som staar i Husbondens Sted,

b. uden Hjemmel bortforer H0, Halm eller Gjodsel fra Pladsen

eller i andre Maader i Brugen af Pladsen eller de sararac til-

liggeude Rettigheder forholder sig imod Kontrakten, eller

uhjemlet og til Husbondens Skade benytter dennes Eiendom.

c. trods Husbondens foregaaende Advarsel beholder til Huse paa

Pladsen, uden Hjemmel af Forskriftorne i § 6 indtagen In-

derst, eller nogen mod Hjemmel af bemeldte § indtagen Inderst,

der bar gjort sig skyldig i noget saadant Forhold, som i denne

Paragrafs Litr. a, b og d omhandlet, eller som har vreret an-

seet med Strafarbeide,

d. gjor sig skyldig i Tyveri eller bedragersk Adfcerd mod Hus-

bonden, ved Mishandling af bans Bofre eller i andre Maader

forsaatlig tilfoier eller S0ger at tilfaie Husbonden Skade, eller

ved grov Skjodeslashed eller strafbar Omgang med lid eller

i andre Maader udssettcr Husbondens Eiendom for Fare.

Frestet forbrydes ligeledes, om Husmandens Hustru gjor sig

skyldig i saadant Forhold som omhandlet.

Naar ikke anderledes i Kontrakten er bestemt, forbrydes ikke

Frestet ved Unoiagtighed i Afgifgiftens Erlseggelse, medmindre der

3 Gauge efter hverandre hengaar 6 Maaneder over den fastsatte

Tid, forinden Afgiften betales.

Ved Bedommelsen af, hvorvidt Forsommelse af Arbeidspligt

skal medfore Fajstets Forbrydelse, skal i Mangel af anden Aftale

tages Hensyn til, bvorhvidt saadan Forsommelse har vairet Hus-

bonden til Skade, kau antages at vsere grundet i Vrangvillighcd

eller oftere bar gjentaget sig; dog forbrydes altid Fajstet, naar

Forsommelser har fundet Steel 3 Gange i Lobet af et Aar.

§ 9- (§ 12).

Opsigelse er i Tilfadde af Fsestets Forbrydelse ufornoden, da

Husmanden isaafald er forpligtet til straks at fravige Pladsen.
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Ellers raaa mellem Husbondc og Husmand Opsigelse finde Sted

inden den 29de September, og Fraflyttelsen eller Furedag for Hus-

manden er den 1-ide April.

§ 10. (§ 13).

Med Hensyn til Pladsens Fravigelse fastssettes Folgende:

a) Naar Husmand, der har havt Fasste paa bestemt Aarmaal

eller paa Opsigelse, maa fravige Pladsen paa Grand af Op-

sigelse fra Husbondens Side, tilkommer ham Erstatning for

den Forogelse af Pladsens Vasrdi, der maatte vrere en Folgc

af Forbedringer, som han kan oplyse efter bestemt Aftale

med Husbonden at have foretaget enten ved Jordveien eller

Husbonden tilhorende Bygninger paa Pladsen, og som kunne

antages at ville forage Husbondens Indtsegt i Tilfaelde af ny

Bortfaestning. Ved Afgjorelsen af Sporgsmaalet, om der til-

kommer Husmanden nogen Godtgjorelse, og i saa Fald ved

Fastsajttelsen af dennes Storrelse, bliver at tage i Betragtning,

hvorvidt det ved Bestemmelsen af Vederlaget for Pladsens Besid-

delse kan skjonnes i sin Tid at vsere blevet taget Hensyn til

Xodvendigheden af Forbedringer, saavelsom om Husmanden

ved Pladsens Brug kan skjonnes helt eller for en Del at have

fundet Erstatning for skeet Paakostning.

b) har Husmanden med Husbondens Minde opfort noget Hus
paa Pladsen, eller afkjobt den forrige Bruger af Pladsen noget

saadant, har Husbonden, om ikke anderledes mellem ham og

Husmanden ved skriftlig Kontrakt er fastsat, naar Frestet ved

Opsigelse fra Husbondens Side ophorer, at give Husmanden

eller dennes Bo eller Arvinger en billig Godtgjorelse for deslige

Huse, mod at de tillable Pladsen.

Saadan Godtgjorelse erlasgges dog ikke, naar Fa^stet ved

Forbrydelse efter § 8 fortabes eller af Husmanden opsiges.

Denne Pligt paaligger dog kun Husbonden, forsaavidt Hu-

sene for Pladsen skjonnes nyttigc eller nodvendige, og den

Godtgjorelse. der kan kraeves, strakker sig ikke til mere, end

Belobet af den Forogelse, Pladsens Vserdi ved dem kan ansees

at have modtaget, ligesom det ved dens Ansajttelse skal tages

i Betragtning, om Tommeret er taget i Husbondens Skov eller

af ham leveret. Vil Husmanden ikke benytte den heromhand-

lede Ret mod Husbonden, staar det ham frit for inden paa-

folgende 3die Mai at bortflytte saadant Hus, som ovenfor er

omhandlet ; dog ikkun saafremt Tommeret til samme ei er
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taget af Husbondens Skov ellcr af Husbonden leveret; tin i

dette Tilfselde, saavelsom om Bortflyttelsen ikke sker inden

lovbefalet Tid. kan Husbonden forlange, at der i Henseende

til Huset kan forboldes som ovenfor er sagt.

c) I Mangel af mindolig Overenskomst bestemmes saadan Godt-

gjarelse, som i nservserende Paragraf omhandles, ved Skjon af

Stedets Lensmand og 2de uvillige Mamd, 'der opnrevnes af

Fogden uden Betaling. I Tilfselde af Paaanke afgjores Tvisten

ved lovligt Overskjon ved dobbclt Antal Mamd, som inden 4

Uger bliver at rekvirere hos Dommeren.

d. Saafremt ikke anderledes er bestemt, kan Husbonden i Fra-

flyttelsestilfaelde forlange sig overdraget den paa Pladsen vce-

rendc Gjodsel og Foder, den forste uden Betaling, Foderet

efter Taxt, nied hvilken forholdes efter de ovenfor angaaende

Skjon givne Regler. Medens Pladsen derimod er i Brug, kan

Husbonden ikke fordre sig leveret nogen Del af den paa

Pladsen faldende Gj0dning, naar Brug derfor baves paa Plad-

sens Jordvei.

§§ 11, 12, 13, 14, 15 og 16 ordlydende som §§ 15, 16, 17,

18, 19 og 20 i den nugjaildende Lov, se ovenfor Side 57— 58.

§ 17 lig nu gjaaldende § 21 kun at lste Punktum er ud-

gaaet.

§ 18 og 19 lig nu gjajldende § 22 og 23.

§§3, 11 og 14 i nu gjasldcnde Lov er udgaaede.

I dette Forslag er der lagt an paa at opnaa nodvendige Re-

former, uden at gjore storre Forandringer i hvad der hidtil bar

vseret gjaaldende Pet end nodvendigt, idet man, forsaavidt der over-

hovedet skal vajre en Lov, ikke liar anseet det heldigt at gjore

stserkere Forandring i det Bestaaende, end det tilsigtede Formaal

krsBver.

Hvad der er tilsigtet er en Udvidelse af Kontraktsfriheden

navnlig med Hensyn til Bestemmelser for Kontraktsforboldets Op-

losning i Tilfselde af Misligholdelse. At den hidtil gjseldende Lov
endog ligefrem bar taget visse Arter af Kontraktsbrud fra Hus-

mandens Side i Forsvar, maa ansees uheldigt og det liar i hoi

Grad vasret til Skade for Husmandsklassen selv og for Husmands-

vassenet i det hele, Det bar i Forbindelse med Vanskelighederne

ved at faa Kontraktsforholdet oplost, afskrsekket Gaardmanden fra

at give Livstidsfffiste og begunstiget mindre rettsenkende Husmaand
i deres ligeoverfor Husbonden utilfredsstillende Forhold. I det

foreliggende Forslag er derfor i § 8 (nu gja;ldende Lov § 10) fore-
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taget (U'ii Forandring. at Bestemmelsen om Fwstets Fortabelse paa

Grund at' Forsommelse. af Arbeidspligt og Unoiagtighed i Erheg-

gelse af Afgift, er gjort afhamgig af Bcstemmelsc i Kontrakt, hvor-

ved Husbonden altsaa kan sikre sig mod de af do hidtil gjaddendc

Bestemmelser felgende Uleniper. Dette gjadder her fornemlig Be-

stemmelsen om Forsommelse af Arbeidspligten, der let kan med-

fore betydelig Skade, medens Unoiagtighed i Erlaeggelse af Afgift

liar mindre Betydning, da Husbonden som oftest bar Anledning til

at erholde dcnne godtgjort ved Arbeidet.

Ligeledes er der i § 10 (for § 13) foretaget Forandringer,

mod Hensyn til Husbondens Erstatningspligt for de Forbedringer,

som Husmanden maatte have foretaget paa Pladsen. Det bar nem-

lig vist sig, at de asldre Bestemmelser kunde udnyttes til Fremme
af ubillige Krav og vanskeliggjore en rimelig Ordning.

Den nu gjaeldende Lov § 11 aabner Anledning til vidtgaa-

ende personlige Angreb og kan medforo Ubehageligheder af niang-

foldig Art, uden paa nogen Maade at have tilsvarende Evne til at

betrygge retmajssige Forventninger og Krav.

Den ansaaes uheldig og er derfor udeladt.

Der er i nrervrcrende Udkast til Lov om Husmandsvresenet

sogt saavidt nmligt at bortrydde Ubilligheder og Anledninger til

Tvistemaal, under Varetagelse af begge de kontraherende Parters

Interesser.

Dette Udkast blov sendt Departementet for det Indre den

16de Januar 1896, men er endnu ikke der taget under Be-

handling.

Det er dog et Sporgsmaal om det overhovedet er nodvendigt

i denne Materie at have nogen Lov. Der bores ofte den Mening,

at det heldigste vilde vsere at overbade Ordningen af dette Forret-

retningsforhold ganske til de kontraherende Parters Godtykke. —
Vistnok er det saa, at Husmandens Stilling som Bruger af

Jord betinger et Ketsforhold ligeoverfor Husbonden, noget for-

skjelligt fra andre Arbeidere, men det indsees ikke, hvorfor dette

Forhold
r
mere end Forpagterforholdet skulde nodvendiggjore en

sreregen Lov.

Direktoriatet er efter senere Betragtninger blevet mere og

mere tilboielig til at slutte sig til den Mening, at en Lov her er

unodig og at den bedste Reform er at ophaive den nugjteldende Lov

uden at srette nogen anden istedet.
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VIII. Slutning.

Af ovenstaaeiule Fremstilling af Husmandsva?senets Udvikling

og do i den seneste Tid skete Forsog paa at tilvuiebringe Foran-

dringer sees, at de samnie Klager over formentlig tilstedevrerende

Ulemper har gjentaget sig til forskjellige Tider.

De Forestillinger og Erkla;ringer, som fremkom til Lovkom-

missionen af 1851, fremholder omtrent de samme Besvasringer og

anbofaler lignende Midler, som nutildags fromholdes. I 1851 greb

man til det Middel at lajgge visse Baand paa Kontraktsfriheden i

Haab om derved at afhjajlpe de Ulemper, som antages at hefte

ved vort Husmandsvresen, istedetfor, som Lovkommissionen fore-

slog, ved deklaratoriske Bestemmelser at veilede til Oprettelse af

forstandige Husmandskontrakter og derved lede Husmandsva?se-

nets Udvikling i en heldig Retning. Saa betydelige Indskranknin-

ger i Kontraktsfriheden kunde ikke andet end skade og har ledet

til, at Husmandsvsesenet, til Uheld saavel for Arbeidere som Ar-

beidsgivere. er geraadet i Forfald og fremdeles findes i en saadan

Stilling, at Statsstyrelsens Opma?rksomked og Medvirken paakaldes

for at hidfore en Forandring.

Det synes imidlertid, som de ved den hidtil gjaddende

Lovgivning vundne Erfaringer ikke har vseret tilstrsekkolig virk-

somme.

Et Blik paa det ovenfor omhandlede private Lovforslag af

1884 og dets Behandling i Komiteen og tildels i Ilerredsstyrelserne

viser, at der endnu paa mange Hold raader den Opfatning, at endog

videregaaende Indgreb i Kontraktsfriheden, end hidtil har vseret

tilstedet, er det rette Middel til at raade Bod paa de formentlig

tilstedevaerende Mangier.

Det synes, som Erfaringerne fra de sidste 30 Aar burde have

belasrt os om, at det ikke er paa denne Vei, den heldige Reform

er at finde.

Det kan ansees ganske un0digt nu at give nogen Beskyttel-

seslov for Landarbeiderklassen. Den er ikke Gjenstand for nogen

Undertrykkelse fra Gaardbrugerne, idet Forholdene i det hele nu
har forandret sig saaledes, og navnlig Konkurrencen om at faa og

beholde brave og duelige Arbeidere paa de fleste Steder er saa

steerk, at ogsaa deri ligger et Vajrn mod Misbrug. Arbeiderstan-

den er saavel paa Grand af alle forhaandeimerende Omstajndig-

heder, den okonomiske Situation og sin sociale Betydning, som ved
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den almindeligc Oplysning, hvoraf den er i Besiddelse, meget vel

istand til selv at varetage sine Interesser. Ved Loven at fastsaette

bindende Bestemmelser for Affattelse af Husmandskontrakter er at

Itegge Baand og Hindringer baade paa Husbonde og Husmand, —
at umyndiggJ0re deni og er lige meget til Skade for begge. Det

maa ansces for en afgjort Misforstaaelse af disse Forhold at for-

byde en Arbeider at faa leiet et Stykke Jord og et Hus paa Be-

tingelser, som ban selv finder antagelige, og at betage ham Retten

til at raade over sin egen Person saaledes, at han ikke engang

liar Tilladelse til at arbeide bos en Husbonde paa de Betingelser,

han selv anser tilfredsstillende. Til at bestyre sin egen Arbeidskraft

skal han altsaa ikke vsere nioden. Den f0rste Ret, hver Mand
kan gJ0re Krav paa. synes dog at maatte vsere Retten til at raade

sig selv med Hensyn til, hvad han vil paatage sig af ajrligt og

hanlerligt Arbeide.

Et Blik paa den anden Side paa Grundeiernes Interesser,

bringer et [ikke mindre paatageligt og uklogt Tvangsforhold for

Dagen. Nodvendigheden af i Almindelighed at opretholde den per-

sonlige Handlefrihed og Raadighed over eget Gods turde i vor Tid

vosre almindelig erkjendt; men naar Talen er ora at nyttiggjore et

Stykke Jord, synes det fra visse Hold at ansees som en ganske let

og ligefrem Sag at belsegge dette med Tvangsbud af endog meget

bindende Art. En Gaardmand skal ikke faa Tilladelse til at gJ0re

et fraliggende, ledigt Stykke Jord nyttigt paa en saadan Maade, at

det kan blive til varigt Gavn baade for ham selv og bans Arbei-

der. Men om han vil faaste et saadant Jordstykke, vil man paa-

lasgge ham Indskramkninger, som vil spilde den Nytte, han deraf

kunde have, hindre Manden i at faa sin Jord godt bortsat og

hindre, at denne Jord kan blive et Bosted for en brav og flittig

Arbeiderfamilie.

Maatte det engang gaa op for dem, der i denne Sag kommer

til at sidde inde med Afgjorelsens Myndighed, at det er Frihedens

og Selvbcstemmelsens Eet, Retten til at raade over sig selv, sin

egen Arbeidskraft og sit eget Gods, som maa vsere Grundlaget for

en fornuftinwssig og vaerdig Ordning af disse Forhold. Det synes

klart, at naar man vil Udvikling og Fremskridt, da er det rigtigt

saameget som muligt at lsegge Tilvrerelsens Betingelser i hver Mands

egne Htender, lade bam selv bestemme og selv bsere Ansvaret. At

ssette ham under Formynderskab i bans egne private og personlige

Anliggender er mest skikket til at vsekke Misnoie, hvorimod selv-
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valgto Livsvilkaar maner til virksom Anstraengelse for at briugo det

mest mulige ud af Stillingen, og dette medforer Tilfredshed.

De Grunde, som hores, naar der tales 0111 Forbud mod visse

Bestemmelser i Husmahdskontrakter, er — naar man ser lidt nasr-

mere paa dem — ikke heller mcget staerke.

Arbeidspligt efter Tilsigelse sammenlignes undertiden mod

Slaveri, mod Middelalderens Hoveri, 1
) og der tales om, at en saa-

dan Forpligtelse i Lrengden maa virkc slappende og nedbrydende

baade i ssedelig og okonomisk Henscende. Derfor maa Arbcidet

kun tillades paa saadanne Betingelser, som beskytter Hnsmanden
mod at synke ned i Traellekaar. s)

Dersom Arbeidspligten i den Form, hvori den hos os liar

vseret almindelig, nedvendigvis skulde virke slappende og nedbry-

dende baade i ssedelig og okonomisk Henseende (eller endog kun i

en af disse Retninger), hvilket vel maa vsere Meningen, da man nu

foreslaar at forbydc den, da maatte der vistnok vsere en bedrovelig

Tilstand blandt Arbeiderklassen i en stor Del af vore bedste Byg-

der; tin Arbeidspligten liar der vaeret almindelig ialfald henimod

200 Aar. Alt dette om Slappelse og Trajllekaar o. s. v. h0rer til

den Slags, som under visse Forhold kan have en indbildt Klang,

gjore en Slags Effckt, men som, nsermere beseet, ikke er andet

end tomme Talomaader. Saalsenge en Mand er nodt til at arbeide

for at erhverve det daglige Brod for sig og sine og dette sker paa

en hasderlig Maade, bliver ban ikke mere slappet, om han i en

lrenger Tid arbeider hos samme Husbonde, end om han flakker fra

den ene til den anden, for at S0ge Sysselsrettelse snart her snart

der. Det rolige, stadige, ordnede Arbeide hos en Husbonde, hvor

han har et godt Bosted og kan tilbringe alio Fridage og forovrigt

en Stund — ialfaldt Aftenen — hver Dag hos sin Familie i eget

Hjem, er antagelig bedre saavel for Arbeiderens 0konomi som for

hans Sicdelighcd og Moral end Dagarbeiderens omflakkende Liv

uden stadigt Opholdssted, uden noget blivendc Hjem. Men det er

en meget let Sag ved misledende Talemaader, ved at fremholde

Husmrendenes usle Zaar, deres ringeagtede Stilling i Samfundet,
ved at fremstille for dem dem som en Ulykke, at de ikke i dagligt

Lag bliver tagne tilbords sammen med sine Husbondsfolk, og at

deres Sonner og Dotre almindeligvis ikke har Anledning til at

indgaa J2gteskab med Gaardinjends Born, o. s. v. — at indplante

') Det private Lovforslag af 1S84. Dok. No. 19.
s
) Indst. 0. No. 59 1884; Odelsth. Prp. No. 2!) 1887 Side 11.
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Husmandsklassen Misnoio med sin Stilling og at bringc don til at

anse sig selv som on mishandlet Samfundsklasso, dor af heldigere

stillodc Medborgere er bragt i en Forfatning, hvori don ikko

burde vsere.

At Arbeidorens Kaar ikko altid or saa gode, som man gjorne

vildo 0nske, er noget, som siger sig selv; men do bliver ikko bedre

vod at udsaa Utilfredshed, Misnoie og Fiendskab mollom Samfunds-

klasser, livis Interesser hcenger saa noie sammen og isser, bvor der

ingen sairskilt Grand til Misnoie er ibrhaanden.

Og der ligger ikke i Arbeidspligten nogen saadan sa?rskilt

Grund.

Husmandons Arboidspligt betyder i vor Tid almindeligvis

stadigt og jevnt Arbeide Aaret om, kun med saamegen Tid over-

ladt til ham selv, som ban tiltrsenger for at dyrke sin Plads. Kla-

gerne over Arbeidspligten lwes snart at gaa i Retning af for

meget Arbeide, Hnsmanden levnes ikke Tid til at dyrke sin ogen

Jord, snart af, at ban faar for megon Tid ledig, som ban ikko kan

nyttiggjore, — modsatte Besva;ringer i samme Aandedrset. Men
saakenge Husmanden maa arbeide for sit Livsopbold, er ban "i Al-

mindeligbed bedre tjent med denne Ordning end med at labe omkring

i Bygden, sogende Arbeide snart her snart der og saa vaere uden

Fortjeneste nogle Dage ad Gangen.

Naar Pligtarbeidet eller Arbeidspligten er forstandigt ordnet,

er dot en Misforstaaelse at tale om sredelig og okonomisk Slap-

poise og om, at dot skuldo give Anledning til at synke ned i Traelle-

kaar. Dot viser sig ogsaa almindeligvis, at Husmandsstandon er

den Klasse af Landarbeidere, som mindre traenger Fattigvaesenets

Understottelse end de l0se Dagarboidere. ') Det er imidlortid klart,

at disse Forhold kan anskues paa forskjellig Maade og fra forskjel-

lige Synspunkter.

Et synes dog klart af de hidtil vnndne Erfaringer, nemlig at

lovftestede Indskraenkninger i Kontraktsfriheden og Forbud mod at

ordne sig paa den Maade, hvorom begge de interesserode Parter

selv er enige, ikke er de rette Midler til at bringe Husmandsvrese-

net eller overhovedet Ordningen af Arbeidorforholdone i Landbruget

i en onskelig Stilling.

Det lader sig neppo gjore i Forholdet mellem Husbonde og

Arbeider ved Lovbud at fremkalde nogen anden Ordning end den,

de selv finder fyldestgjorende. Forbydes det Gaardmanden at faste

') Storth. Dok. J^o. 78 1?88 Side 8. 9. 11.
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Husmscnd pan saadanne Betingelser, som ban for sig finder anta-

gelige, vil han undlade at fa?ste Husmamd. Han vil da nedlsegge

Pladsen og drive Gaardcn ved Tjenere og Dagarbeidere.

Vil man opretholde Husmandsva?senet, lader det sig ligesaa

licit g;0re at nsegte Tilladelse til at betinge Arbeide af Husmsend

som at fastsrette en bestemt Afgift af Pladsen eller en bestenit

Daglon eller at foreskrive et bestemt Kosthold paa Gaarden. Gaard-

brugeron bverken kan eller vil indgaa paa saadanne Vilkaar. Lige-

saa lidt kan man ved Lov paabyde bestemt Tid, bvori Husmands-

kontrakt skal gjadde, eller hvordan Gaardmand og Husmand skal

opf0re sig imod hverandre under deres daglige Samfserden paa Gaar-

den. Vil Loven befatte sig med at give Forskrifter for Enkelt-

hederne ved et Forhold af saa vexlende og rent privat Natur som

dette, vil man ikke opnaa andet end at se det hele forstyiTet.

Husmandsvsesenct vil forsvinde. Dette vilde vsere til Skade; det

vilde hindre nyttig Brug af Jordstykkcr, som ikke bekvemt kan

lsegges ind til Gaarden. men nu bidrager adskilligt til Arbeider-

familiens Underhold, saavelsom til billigere Driftsudgifter og det

vilde medfore, at Arbeiderstanden i Landdistrikterne alene kommer

til at bestaa af lose Dagarbeidere, hvilket af mange Grunde maa

ansees mindre heldigt.

Loven kan altsaa ikke ved positive Bestemmelser udrette noget

i den lletning, som i den senere Tid fra enkelteHold bar vreret forlangt;

dens Opgave er ikke at regulere de okonomiske Bestemmelser i Hus-

mandskoritrakterne; ansees det nodvendigt at have en Lov om denne

Sag, da bor den indskramke sig til at ordne det gjensidige Retsforbold,

hvori Parterne indtrreder, give Forskrifter for Tilfaddc, hvor Kon-

trakten ikke har optaget tilstraikkelige Bestemmelser, og forovrigt

overlade Sagen til dem selv. Jo mere frit man kan overlade Kon-

traktsforholdet til Partemes selvbestemte Overenskomst, desto bedre;

med desto st0rre Sikkerhed kan det paaregnes, at den fremtidige

Udvikling skal slaa ind i en Retning, der stemmer med Forholde-

nes Krav og vil blive til alle Parters Gavn.

Det er en ved Erfaring fra alle Landsdele bekrajftet Kjends-

gjeming, at Arbeidere, som for en Del lonnes med Brugen af

.lord liar en gunstigere okonomisk Stilling, end andre, som lonnes

udelukkende med Peugc. Denne Lonningsmaade med Jord bar

tillige for Gaardbrugeren den Fordel, at han derved kan nyttig-

gjore mindre Jordstykker, som ikke kunne drives under Gaardens

samlede Areal, men hvis aarlige Brugsva3rdi paa denne Maade vil

deekke en meget betydelig Del af Hovedgaardens Arbeidsudgifter
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og giver Adgang til altid at have en fast Stok af kjendte, ovede

og paalidelige Arbeidere. Betegnelsen Lonning ved Brag'en af

Jord tilkoinmer dog i egentlig Forstand kun Husmandsstillingen

forsaavidt der i Konti-akten er fastsat almindelig Arbeidspligt.

Er der kun fastsat Ydelse af et bestemt ringe Antal Dage- eller

at der skal udferes en begramdset Arbeidsmamgde, som optager

faa Dage og som Folge deraf Afgiften af Pladsen er bestemt for-

holdsvis hoiere, medens Daglonnen for Arbeide efter leilighedsvis

Overenskomst bliver henimod den sammo, som for almindelige Dag-

arbeidere, da gaar Forholdet ind under Systemet for Lonning mod
Penge. Ogsaa under denne Ordning vil Husmandens eller den for

jordbrugende Arbeidere okonomiske Stilling, som Regel, vjere gun-

stigere end den jordlsse Dagarbeiders.

Nedenstaaende Beregninger over Arbeiderens sandsynbge Ind-

tajgt under begge Lonningssj-stemer og sammenlignet mod Dagar-

beiderens,hvilke ere opstillede under Forhandling mod erfarne Land-

maend, viser tilnsermelsesvis folgende Resultater.

For Husmand i de sendenfjeldske Amter mod Arbeids-
pligt efter Tilsigelse og Plads med Besastning og Avling som

fremgaar af folgende Beregning:

Iudlcegt af Pladsen.

2 Kjor a 1400 Liter Melk k Kr. 0,08 = Kr. 224,00

2 Kalve k Kr. 6,00 „ 12,00

4 Faar k Er. 10 aarlig Indtsegt ...... 40,00

1 Svin ,. 30.00

Kr. 306,00

1000 kg. Korn h Kr. 3,00 pr. .100 . . = Kr. 80,00

2000 „ Poteter h Kr. 3,00 . . . . = ,. 60,00

„ 140,00

Husly og Ved „ 100.00

Indtaegt af Pladsen Kr. 546,00

Arbeidsindtfegt 230 Dage egen Kost a 1,17 .... „ 269,10

Samlet Indta?gt Kr, 815,10

Fragaar Afgift af Pladsen ,. 25.00

Endelig Indtsegt Kr. 790,10

Ved denne Beregning er ikke tilsigtet at give nogen i En-
6*



— 84 —

keltheder indgaaende Udredning, hvilket vilde nodvendiggjore en

vidtloftigero Fromstilling end her onskeligt. Her er derfor alenc

medtaget Hovedposterne af Indtaegt og Udgift, medens forskjellige

mindre Poster paa begge Sider som Udgift til Saed, Vserdien af

Hesthjaelp til Vaarbruget, Vodkjdring, Havneret for Husdyrene osv.

som Husmand med Arbeidspligt oftest faar gratis af Husbonden,.

ikke er beregnet.

A. Kj»r Tilkegshefte til Statsokonomisk Tidsskrift 1892—

93 „Indtsegts- og For muesforholdene i Norge" Side 41

regner jordbrugende Husmamds aarlige Indtsegt iberegnet Indtcegten

af Pladsen til mermere 400 end 300 Er., men bliver for ikke at

regne for hdit staaende ved Kr. 360 og regner det samme for

andre Jordbrugsarbeidere, men regner for Skovarbeidere Kr. 400.

Denne Beregning er for Husmsend dog efter vort Skjon

for lav.

Om Husmanden arbeider paa Husbondens Kost bliver vistnok lians

kontante Indtaegt mindre, idet der da raaa gjtfres et Fradrag, Kr.

105,80, (Daglon Kr. 0,7 1) i den kontante Arbeidsfortjeneste hvorved

denne kommer til at udgj0re ca. Kr. 163,30 og altsaa den endelige

Indtregt Kr. 684,30 eller med et rundt Tal henimod Kr. 700,00,

men saa bar ban til Gjengjajld fri Kost for sig selv.

Indtajgten af Pladsen maa najrmest betegnes, som Netto, idet

Arbeidet ndrettes af Husmanden selv og bans Familie, og vsesent-

ligt i Tider, som ikke kan nyttiggjores paa anden Maade. De
egentlige Arbeidsdage, som anvendes paa Pladsens Dyrkning, ere

komne i Afdrag i den ovenfor opstillede Beregning- hvor der kiin

er opfort 230 Arbeidsdage i Aaret, udenfor Pladsen.

Udenfor den daglige Gjerning i Hjemmet kan Husmandens

Hustru, eller deres noget tilvoxne B0rn, f. Ex. ved Jsetning af

Kreaturer, eller andet smaat Arbeide paa Gaarden. Barplukning

osv., undertiden have nogen Arbeidsfortjeneste, men dette er ikke

til Stadighed og unddrager sig i ethvertfald fra enhver Bereg-

ning, herfor vil dog maaske under gunstige Omsta3iuligheder kunne

gjores et Tillseg af Kr. 50,00 om Aaret.

Med lignende Plads, men uden Arbeidspligt vil der

for Husmandens 0konomi kunne opstillcs folgende Beregning. Da
Husmanden i dette Tilfajlde oftest eier Husene, maa Renter, Amorti-

sation og Vedligeholdelse her medregnes af Vajrdien, som kan scet-

tes til Kr. 1200.



— 85 —

Indtaegt af Pladsen.

Af Bessetningen (som ovenfor) .... Kr. 306,00

Avling Korn Kr. 80,00. Poteter GO . . „ 140,00

Husly 50,00

Tilsammen Kr. 496,00

Arbeidsfortjeneste 180 Dage a Kr. l,co „ 288,00

Sum af Indtregt Kr. 784.00

Derimod liar ban da felgende Udgift.

Afgift af Pladsen Kr. 100.00

Renter 4 x

/2 , Amortisation 2, Vedligehold 1

% af Husenes Vse'rdi Kr. 1200 = /''.
„ 90,00

Bramdeved „ 50,00

240.00

Endelig Indtffigt Kr. 544,00

eller Kr. 246,80 mindre end den arbeidspligtige Husmand. Eier

han ikke selv Husene og kun liar Vedligeholdelsespligt, eller er fii

ogsaa for denne, bliver gjerne Afgiften noget hoiere.

For denne Mand stiller de okonomiske Forhold sig altsaa

mindre gunstigt. Han maa nemlig yde fuld Afgift af Pladsen, der

for den arbeidspligtige Mand alone beregnes til ca. 1
ji a 1

j3

af Vffirdien, maa selv skaffe sig Ved og i Almindelighed ved-

ligeliolde Husene paa Pladsen, ligesom lian ogsaa som oftest maa

betale for Sommerhavn til sine Husdyr og kan ikke heller gJ0re

Regning paa nogen Hjajlp af Husbonden f. Ex. Hesthjselp til

Dyrkning af sin Jord. Han maa derfor enten mod Vederlag i Ar-

beide, leie Hest eller anvende flere Arbeidsdage til Dyrkning af

Pladsen. Der kan ikke heller for ham paaregnes saa stadigt Ar-

beide, som for den arbeidspligtige Mand. Af disse Grunde opstil-

les kun 180 Dages Arbeidsfortjeneste udenfor Pladsen. Disse liver

for sig tilsyneladende smaa Fordele, som gjerne tilflyder den ar-

beidspligtige Husmand, liar i Virkeligheden storre ekonomisk Be-

tydning end det ved forste 0iekast synes, livilket forst bliver fuld-

stauulig mserkbart, naar Manden skal rykke ud mod kontante Penge

for at skaffe sig dem.

Beregning for Husmamd i de vestlandske Amter hvor Pladsene

i Almindelighed ere mindre.



— 86 -

Indtoegt af Pladsen.

2 Kjor a 1000 Liter Melk a Kr. 0.08 = Kr. 160,00

2 Kalve a. Kr. 5,00 „ 10,00

4 Faar a Kr. 10,00 . . „ 40,00

Indtaegt af Besaetning Kr. 210,00

400 kg. Korn k Kr. 8,00 pr. 100 kg. . . Kr. 32,00

1200 kg. Poteter a Kr. 3,00 „ 36,00

Husly ! . . „ 40,00

„ 108,00

Samlet Indtaegt af Pladsen Kr. 318,00

Arbeidsfortjeneste i 180 Dage a Kr. 1,50 „ 270,00

Sum af Indtaegt Kr. 583,00

Udgift.

Afgift af Pladsen Kr. 25,00

Renter, Amortisation og Vedligehold af

Huse 472 , 2 og 1 = 7 l
/a % af Kr. 800 = „ 60,00

Braendeved og Vedligehold af Gjaerder . . „ 25,00

„ 120,00

Endelig Indtaegt Kr. 468,00

Hertil kominer dog ligesom for den flstlandske Husmand uden

Arbeidspligt, en Del Udgiftsposter , som Havneleie for Kvaeget,

Leie af Hest til nedvendig Kjoring m. v. som ikke her er opf0rt.

Af denne Beregning sees, at den vestlandske Husmand som

Regel er mindre gunstigt stillet, end den ostlandske. Dette liar tildels

sin Grund i, at Pladsens Indmark er mindre, der vindes en mindre

Avling baade af Korn og Poteter, medens som oftest en forholds-

vis meget betydelig Del af det nodvendige Vinterfoder for Besaet-

ningen maa samles fra tildels langt bortliggende Udslaatter. Dette

spikier Tid, saa at 180 Arbeidsdage om Aaret til Fortjeneste uden-

om, her antages licit regnet, ligesom Arbeidet selv, ved Tidsspilde

og ITdrustning med Nistemad osv. gjerne bliver kostbart. Det

falder langt lettere for den ostlandske Husmand, som gjerne liar

hele sit Arbeidsfelt ligc omkring sit Hus.

At Husmandsvaesenets Ordning paa Vestlandet er bleven

denne, har sandsynligvis ialtfald for nogen Del sin Grund i Hen-

synet til Binaeringer, mest Fiskeri, som fornemlig i tidligere Tider
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drog mange Folk til sig til visse Aarstider. De store Vaarsild-

fiskerier langs Kysten af Stavanger og Bergenhus Amterne, blev

sogt af store Skarer af Folk ogsoa fra Indbygderne. Forfatteren

af disse Linger kan erindre, fra Aarene 40 og 50, at der endog

fra de overste Bygder i Telemarken, liver Vinter reiste mange

Folk paa Fiske, fornemlig paa Kysten af Stavanger Amt. I

Aarene 60 ophorte imidlertid Vaarsildfisket paa Vestlandet ncesten

aldeles og Sogningen til de andre Fiskerier, hvorvcl betydelig fra

visse Distrikter, bar dog ikke havt den Udstrsekning, som til Vaar-

sildfisket.

Hertil kommer en anden vigtig Omstamdighed nemlig den

dyrkede og dyrkbare Jords ringere Udstrrekning, bvilket har med-

fort, at Pladsens Indmark er meget indskraenkefc, medens Besret-

ningen som anf0rt for en vresentlig Del maa fodres med Ho fra

langt bortliggende Udslaattar. dette krsever mange Arbeidsdage just

i den Tid da Husbonden heist onskei' at have Husmanden i sit

Arbeide, men da dette under disse Omstamdigheder ikke er for-

enligt med Husmandens Interesser, har det formentlig bidraget til

at man fra begge Sider har erkjendt Uhensigtsmressigheden af den

almindelige Arbeidspligt efter ostlandsk Skik. Den vestlandske

Ordning af Husmandsforholdet er altsaa formentlig grundet i For-

holdene selv og hvorvel den stiller Arbeideren i en mindro gun-

stig okonomisk Stilling, er dette vistnok vanskeligt at aendre.

Opstilles her til Saminenligning den jordlose Dagarbeiders

sandsynlige Indtaegt, findes maaske gjennemsnitlig folgende:

250 Arbeidsdage a Kr. 1,60 paa egen Kost = Kr. 400,00,

hvilket vistnok er det gjennemsnitlige, da han neppe i Almindelig-

hed finder saa stadig Sysselsiettelse, at et hoiere Antal Arbeidsdage

kan paaregnes. Er han ugift, staar ban sig med dette nogenlunde

godt, hvad han da maa betale for Husly er ikke saa betydeligt,

men er han Familieforsorger, hvorved ban altsaa faar storre Ud-

gift til Husly og Bramde, saavelsom til Familiens Underhold, bliver

Stillingen meget knap. — Om han klarer sig uden Hjaelp, vil da

for en stor Del bero paa, om Hustruen er arbeidsdygtig og kan

finde nogen Sysselsrcttelse, eller om Bornene af og til udenfor

Skoletiden kan have en Smule Fortjeneste f. Ex. ved at jrete Krea-

turer e. 1., hvorved de ialfald kan tjene Kosten og nogle Skil-

linger.

For at gjore Sammenligningen mere fuldstamdig, skulle vi

endnu kaste et kort Blik paa den selveiende Smaabrugers Stilling,

saaledes som den vil blive ved den ovenfor omiiandlede Statsforan-
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staltning, ved Laan af offentlige Midler at lade Kommunerne op-

tra:de som Mellemmamd og kjobe Eiendomme, i Hensigt at udstykke

dem i smaa Jordlodder, ikke over 5 ha. — der overdrages til ube-

midlede Ma3iul (Arbeiderc) til Selveie mod Betaling efter Ind-

kjobspris (se ovenfor Side 15).

Da Hensigten her fortrinsvis er at udstykke st0rre Eien-

domme i Parceller, er det klart, at de fleste af disse ere uden Huse,

Kjoberne vil altsaa strax foruden Kjobesummen for Jorden, tillige

faa.Byggeomkostninger og Udgifter til at skaffe sig Besastning og

Redskaber m. V.

Regnes her med en Jordvidde, 40 Maal = 4 ha. dyrket, og

10 Maal = 1 ha. udyrket Jord, vil Kjobesummen blive omtrent

Kr. 2200. Dertil kommer Bygninger- antagelig ca. Kr. 2000, og

Besaitning og Redskaber, omtrent saaledes:

Jordvajrdien Kr. 2 200,00

Bygninger ,. 2 000,00

Kr. 4200,00

4 Kj0r a Kr. 120. . , , 480,00

6 Faar k Kr. 16 „ 96,00

1 Gris „ 14,00

„ 590,00

Redskaber og Inventarier ,. 250.00

Tilsammen Kr. 5 040,00

eller med et rundt Tal Kr 5 050,00.

Hertil kommer endnu Kom og Poteter til Ssed, tilligemed

Livsophold indtil Jorden begynder at give Indtregt.

Af disse Kr. 5 040 eller 5 050 kan den nbemidlede Kjober,

om Kommunen vil gaa ind som Mellemmand, erholde som Laan
af Jordindkjobsfondet l

)
(efter Cirkula?ret af 25de Oktober 1895)

indtil Kr. 1000, der forrentes med 4 % og afdrages i 25 Aar,

altsaa ligeledes med 4 %. Paa lignende Betingelser kan ban ved

Komnmnens Bistand erholde et Laan af samme Fond 2
) til saadant

Belob, som af Kommnnestyret bestemmes, under Hensynet til al

behcfrig Sikkerhed l)0r vjcre tilstede, dog ikke over Kr. 1000 til

Bebyggelse.

Af den samlede Begyndelseskapital Kr. 5 050 kan altsaa under

de gunstigste Omstaiiuligheder erholdes laant Kr. 2000, hvoraf

') So ovenfor Side 23. 2
) Se ovenfor Side 23.
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aarlig til Renter og Afdrag svares 8 °/ . Endiui maa der imid-

lertid tilveiebringes Kr. 3 050, foruden Drekning for en Del aiulre

nodvendige og tilfoeldige Udgifter, som ikke kunnc specificeres, men
med ct rundt Tal, lavt beregnet maaske kan anslaaes til Kr. 300

altsaa tilsammen Kr. 3 350. I de fleste Tilfrelde maa ogsaa dette

Belob dsekkes ved Laan og vil neppe vsere at erholde untler 5°/

Renter og 5 °/o Afdrag.

Om ])aaregnes 40 Maal dyrket Jord, bvoraf bruges 4 Maal

til Byg, 6 til Havre, 4 til Poteter, 1 til Rodfrugter og 25 til Eng,

derhos li0rer til Gaarden 10 Maal udyrket Jord, som kan bruges

til Havn. Hvad der forovrigt kraeves til Sommerophold for Dyrene

maa leies Havnegang andetsteds, eller endel af Jorden dyrkes med

Fodervsexter istedetfor Korn.

Indtaegt og Udgift vil da i runde Tal stille sig omtrent

saaledes

:

Indtsegt.

Byg 4 Maal a Kg. 180 = 720 h Kr. 8,00 = Kr. 57,00

Havre 6 Maal a „ 157 = 942 i\ ,. 8,00 = „ 75,36

Poteter 4 Maal,, 1500 = 6000 a „ 3,00= „ 180,00

Kr. 212,06

4 Kjor a 1600 Liter = 6400 a.Kr. 0,08 = ,, 512,00

4 Kalve a Kr. 6 „ 24,00

6 Faar h Kr. 10 „ 60,00

1 G-ris „ 30,00

— „ 626,00

Indtffigt af Jorden Kr. 838,96

Husly ,, 50,00

Arbeidsfortjeneste 60 Dage a Kr. 1,50 (egen Kost) . „ 90,00

Sum af Indtffigt Kr. 978,96

Udgift.

Renter og Afdrag Kr. 2 000 (Jordindkjobs-

fondet) 8°/ Kr. 160,00

Renter og Afdrag Kr. 3 350 Privatlaan

5 -)- 5 = 10% „ 335,00

Amortisation og Vedligehold af Bygninger

Kr. 2 000 = 3 % » 60
>
00

Transport Kr. 555,00 Kr. 978,96
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Transport Kr. 555,00 Kr. 978,»>ft

Skatter og Udredsler a Kr. 8 pr. Skid-

mark n 12,00

Vedligehold af Gjserder „ 10,00

Ssed, Korn og Poteter ca „ 50,00

Sum af Udgift Kr. 627,00

Endelig Indtaegt Kr. 351,9ft

Dersom denne Maud istedetfor et Laan af Jordindkjobsfon-

det, kan faa et Laan i Hypotliekbankcn til
3
/s af Jordvrcrdien, Kr.

1 350,00, der afdrages og forrentes med 5 %i yil nan i Begyndelscn

slippe med et mindre aarligt Udlseg, men Gjseldens Indfrielse vil

tage lamgere Tid. Dette vil stille sig saaledes:

Renter og Afdrag af Kr. 1350 a 5 °/
n
= Kr. 67.-.0

— ,. — - „ . 4050 a 10 % = « ^05.00

Kr. 472,r»o

altsaa herved Mindreudgift Kr. 26,50 end ovenfor beregnet.

I mange Tilfrelde vil denne Mand istedetfor 4, holde 3 Kjor

og en Hest, hvorved ban sparer Leie af Hest til Jordens Dyrk-

ning og kan bave Indtregt ved Kjoring udenfor. Herved kan paa-

regnes folgende Forandring:

Bortfalder: For en Ko 1600 Liter Melk a 0,08 = . Kr. 128,00

„ - Kalv „ 6,00

„ Paaregnet Arbeidsfortjeneste . . . „ 90,00

Tilsammen Kr. 224,00

Vindes : Arbeidsfortjeneste for Hest og Mand i 60

Dage a Kr. 4 Kr. 240,00

Sparet Hestbjrelp til Jordens Dyrkning og

anden nodvendig Kjoring ,, 60,00

Tilsammen Kr. 300,oo

Herved vindes altsaa Kr. 76,00, men der maa da tillige kjobes

noget Vinterfoder, maaske til Vfflrdi omkring Kr. 30,00, altsaa

endelig Gevinst ved denne Ordning Kr. 46,00. Under gunstig Om-
stamdigheder kan ban vel erhverve noget mere ved Kjoring. Om
han f. Ex. i do 5 Vintermaaneder (150 Dage) foruden nogen Tid

om Sommeren mellem Onnearbeiderne ialt kan afse 75 istedetfor
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60 Dage vil Gevinsten ved at holde Hest blive Kr. 106, altsaa

endelig Indtsegt Kr. 457 istedetfor som ovenfor anfort Kr. 351,0(5.

Det siger sig selv, at dette okonomiske Resultat vil ansees

ugunstigt, idet der vil komme adskillige Udgifter til, som her ikke er

specificerede (uden Hosthold, Leie af Hesthjrelp til Plaining osv.) og
nogen st0rre Anledning til Fortjeneste ved Arbeide for andre, end her

antaget, vil denne Mand under almindelige Forhold neppe have.

Oni han endog kan afse en Del af Vinteren og nogle Dage af og

til under Sommerhalvaaret fra sit eget Brug, vil det dels vsere

mere tilfaeldigt, at han om Vinteren kan finde Sysselsajttelse og

det vil ethvertfald blive mod en tarvelig Daglon. Fra Vaaren til

Hosten vil hans egen Jord optage det meste af hans Arbeidskraft,

han vil da ikke kunne afse saa megen Tid til Arbeide hos andre,

at der kan paaregnes betydelig Fortjeneste.

Herved maa dog ikke oversees, at Afdrag paa Laan ikke

er at betragte som almindelig Udgift, men som opsparede Midler,

hvorved hans okonomiske Stilling aarlig bliver bedre.

Det vil imidlertid falde en saadan Mand meget vanskeligt at

klare Stillingen. Er han ung, rask, staark og energisk, kan det

lykkes ham at slide sig frem gjenncm do fgrste Aar, indtil

Gjauden mindskes og Forholdene derved blive rimcligere, men inden

dette sker, kan det ogsaa hsende, at han er en udslidt Mand og

om der imidlertid af og til kommer uheldige Aar, eller hans Hel-

brcd bliver mindre stterk, er der sterst Sandsynlighed for, at han

maa opgive Stillingen.

Denne Beregning med Udgangspunktet fra en Jordlod paa 4

ha. dyrket Mark viser den af Statsstyrelsen ivaerksatte Foranstalt-

ning med kommunale Laanefonds, for at yde ubemidlede Maend

Bistand til at blive Eiere af Jord i et lidet gunstigt Lys. Hertil

maa dog bemaarkes, at 4 a- 5 ha. dyrket Jord antagelig er den

mindst heldige Storrelse. Den giver en for en Families Underhold

utilstraekkelig Produktion, men optager saa meget af Mandens Tid

og Arbeidskraft, at han faar liden Anledning til at soge Fortje-

neste udenfor. Dersom Jordlodden er mindre, saaledes at han

faar mere Tid tilovers, vil han, som ovenstaaende Beregning for

Husmand uden Arbeidspligt viser, finde gunstigere okonomiske

Kaar.

Ligeledes vil han blive heldigere stillet, om hans Eiendom

er noget storre f. Ex. 75 eller opimod 100 Maal (7,5—10 ha. dyr-

ket Jord. Bygningskapitalen vil da blive forholdsvis mindre i Sam-

menligning med Jordvaerdien og Vaerdien af Gaardens Produktion
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og altsaa Vedligeholdelse, Amortisation og Renter forholclsvis mindre

byrdefuld. Han vil paa deque Eiendom altid komme til at holde

Hest, med hvilken han i Vintertideu, om Anledning gives, vil kunne

vinde nogen Bifortjeneste ved Kjoring for andre.

Stillingen vil da blive omtrent folgende:

Grundkapital:

75 Maal dyrket Jord a Kr. 50 = . . Kr. 3 750,00

25 — udyrket — „ 20 = . . „ 506,00

Huse „ 3 000,00

Kr. 7 250.00

Driftskapital

:

Redskaber Kr. 400,00

6 Kj0r k Kr. 120 „ 720,00

10 Faar a Kr. 16 „ 160,00

1 Gris „ 14,00

1 Hest „ 300,00

Kr. 1 594,00

Samlet Anlsegskapital Kr. 8 844.00

Trenker man sig dette Brug dyrket med 5 Maal Byg, 10 Maal

Havre, 6 Maal Poteter og forovrigt Fodervaexter vil det stille sig

tilnajrmelsesvis saaledes:

Indttegt.

Hnsly Kr. 75,00

Byg 5 X 180 kg. - 900 kg. k Kr. 8,00 . „ 72,00

Havre 10 X 157 = 1570 „ „ . . . „ 125,00

Poteter 6 = 1500 = 9000 kg. k 3,00 . . „ 270,09

Kr. 467.00

6 X 1600 Liter Melk k 0,08 Kr. 768,00

6 Kalve k Kr. 6 . . . . . . . . . ,, 36,00

10 Faar k Kr. 10. Kr. 100,00

1 Gris „ 30,00

„ 934,00

Indtfegt af Gaarden Kr. 1 476.60

Arbeidsfortjeneste 50 Dage Maud og Hest k Kr. 4 . „ 200,00

Sum af Indtsegt Kr. 1 676,00
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Udgift.

Renter og Afdrag (Hypothokbanken) 4000

Kr. a 5 % Kr. 200,00

Renter og Afdrag af anden Gjasld 4 844 k

10 % „ 484,-10

Amortisation og Vedligehold af Huse 3 000

Kr. a 3 % '

. • „ 90,00

Vedligehold af Gjserder „ 20,00

Redskaber Kr. 400 a- 10 % , 40,00

Sred „ 80,00

Skatter og Udredsler (3 Skyldmark) a

Kr. 8 „ 24,00

Sum af Udgift Kr. 938,40

Endelig Indtsegt Kr. 737,80

En Sammenligning af disse forskjellige Lonningsmaader Re-

sultater efter ovenstaaende Beregninger, baade for Arbeideren og

Gaardbrugeren viser folgende:

Arbeidere.

Dag-

l0n.

Kr.

Husbon-
dens kon-

tante

Udlasg.

Kr.

Arbeider-

nes Ind-

tsegt.

Kr.

Antal
Arbcids-
dago i

Aarct.

Dag]0n
for Aarots
300 Ar-

beidsdage.

Kr.

Husmand med Arbeids-

Pligt

Husmand uden Arbeids-

pbgt
Husmand paa Vestlandet

Dagarbeider
Selveier med 40 Maal

dyrket Jord ....
Selveier med 75 Maal

dyrket Jord med Hest
Tjenestedreng Aarslon og

Kost, hertil kommer
Husly med Seng, Lys
og JBramde . . . .

1,17

1,60

1,50

1,60

l,o0

4,00

1 250
200

269,10

288,00

270,00

400,00

90,00

200,00

450,00

790,10

544,00

468,00

400,00

346,96

725,10

475

230

180
180
250

60

50

290

2,63

1,81

1,56

1,33

1.16

2,42

1,58

Af denne Sammenstilling sees, at under de forskjellige Lon-

ningsmaader bar Husmamd med Arbeidspligt den gunstigste oko-
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nomiske Stilling. Samtidigt medforer denne Ordning for Gaard-

brugeren mindre kontant Pengeudlaeg. Vistnok kan man her ikke

bortse fra, at det ogsaa koster ham noget at yde Arboideren disse

Goder, Jord, Hus og Ved m. V. som egentlig danner Grnndlaget

for bans gunstigere Stilling, men dette falder dog, ydet paa denne

Maade, langt lettere end om en tilsvarende Vaerdi skulde ydes i

Pcnge. Den Jord, som udlaegges til Husmandspladse vil det i

Almindeligbed falde vanskeligt at nyttiggjore paa anden Maade end

ved at lade den ligge til Havn eller tilvoxe med Skov, hvorved den

kun vil give ringe Indtsegt.

Den Ydelse hvorover der oftest liores Klage er Braendeved.

Dette skriver sig antagelig fra aeldre Ticl derfra, at man da, ved

at nedsaette Hnsmand med Livstidsfaeste ikke altid var saa forsigtig

som onskeligt med at fastsaette de Betingelser, hvortil Husmandens

Ret til Ved skulde vsere knyttet.

I den senere Ticl efterat de aeldre Husmaend for storste Del

ere forsvundne og Trsevirkets stigende Vaerdi har medfort storre

Forsigtighed i denne Henseende, og en mere virksom Kontrol med,

at Husmanden ikke misbruger den Ret, som er tilstaaet ham, hores

der ogsaa mindre Misnoie med denne Sag.

Ved denne L0nningsmaade yder altsaa Gaarden selv, uden

saa saerdeles folelig Ulempe for Eieren et meget betydeligt Bidrag

til Driftsudgifterne. Det synes efter dette ikke tvivlsomt, at del-

ved at ansaette et efter Gaardens St0rrelse passende Antal Hus-

maend mod Arbeidspligt, paa den mest okonomiske Maade kan til-

veiebringes den nodvendige Styrke af faste og ovede Arbeidere, hvor-

ved saavel Tjenerhold som Brug af Dagarbeidere mest muligt kan

indskramkes.

Ovenstaaende Sammenligning viser tillige, at Husmanden har

en gunstigere okonomisk Stilling, end den Selveier, som kjober en

liden Jordlod. Her kan det have en vis Betydning, at denne har

en passende Sterrelse, idet en ganske liden Jordlod ikke alene til-

steder, men gjor det ligefrem n0dvendigt, at Eieren, i den Tid, ban

kan afse fra sin Jords Dyrkning, soger Arbeide hos andre. Derved

vil hans Stilling meget naerme sig en Husmands uden Arbeidspligt,

men saa fremtraeder dog den Forskjel, at Selveieren, som har kjobt

Eiendommen ved Laan, altid maa svare Renter og Afdrag, saavel-

som Skatter og offentlige Udredsler. En vel nedsat Husmand er

derfor bcdre stillet, end en knapt situeret smaabrugende Selveier.

Husmanden har sin Jord i Fred, naar ban opfylder sin Kon-
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trakt, adder han trygt og roliSfc
>

ingeu nsermer sig bans Dor med
noget Krav. linn har hverken Renter eller Afdrag at svare og

Skatterne falder paa Gaarden, ikke paa Husmandspladsen. Gaard-

manden bekoster i Regelen Husenes Vedligeholdelse, Husmanden

fffrer kun det daglige Tilsyn.

Uagtet Hnsmandens Stilling rent okonomisk seet altsaa er

heldigere, soges den dog ikke i den Udstivekning, som man skulde

vente. Dette har utvivlsoi»t sin Aarsag dels i det Misforhold, som

er indkommet i Husmandsvsesenet i den senere Tid efterat Livs-

tidsfaestet, som ovenfor paavist, paa Grund af visse Bestemmelser

i den gjaeldende Husmandslov, cr omtrent forsvundet, dels i den

senere Tids Retiring, der naedforer. at man ikke gjerne binder sig

til en Virksomhed paa L-engere Tid, men foretrakker Friheden til

at komme og gaa, arbeide eller ikke arbeide efter Bebag. Det

vilde antagelig vsBre til st0"'e ^avn for Landbruget, saavelsom for

Samfuridet i det hele, om Statsmagterne ved hensigtsmaessig Lov-

givning sogte at reorganise'-0 Husmandsvaesenet, end ved ssersMlte

Foranstaltninger at soge Landets Jord udstykket i Smaalapper til

Selveiere. Som ovenfor j>anvist tilforer man ikke derved det almin-

delige Landbrug Arbcidskrflft l>
aa de» heldigste Maade, ligesaalidt

som derved skabes en Klasse velstaaende og tilfredse Arbeidere.

Den ovenfor omhandlede Statsforanstaltning at aabne Arbei-

dere lettere Adgang til ftt
blive Eiere af Jord, har vreret an-

tydet som et Moment til at modarbeide den strerke Flytning af

Landbefolkningen til Byerfle, men dette stod neppe for de forste

Forslagsstilleres Tanke og kommer ikke heller tilsyne i Storthings-

komiteens Indstilling, hvorii" ocl det var forbigaaende najvnt under

Sagens Behandling i Storthinget - Hvorvel det maatte ansees 0nske-

ligt, at en Virkning i denntf Retiring maatte komme tilsyne, er det

eog neppe sandsynligt, at F°ranstaltninSen vil faa nogen sterdeles

fremtrsedende Betydning i
denne Henseende, men derimod vil der

paa denne Maade kunne skabes et Landbrugs-Selveier-Proletariat,

som det neppe er onskeligt at se meget talrigt.

Ikke heller kan det anssees heldigt at paaskynde Udstykningen

af Landets Jord i Smaalodder, Udstykningen er hos os allerede

videre fremskredet end onskeligt (Statsokononrisk Tidsskrift 1890

Side 203) og denne Beva>gelse gaar fremad, uden at paaskyndes

Ted administrative Foranstaltninger -
Den bedste Maade, hvorpaa

Staten kan bidrage til at taytte Arbeiderne til Landbruget, er

antagelig ved at aabne Frilu«l for Arbeidsgivere og Arbeidere til

at ordne deres gjensidige Eetsforhold efter Godtykke.
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Fra Gaardbrugernes Side kan der virkes til sannno Maal ved

at sajtte Husmanden paa saa gode Betingelser som Omstamdighe-

derne tillader. Lonningsforholdcne maa nu siges at vaere gode, idet

Hnsniandens Indtaegt i Alraindelighed er stone end Dagarbeideres og

jevngod mod eller bedre end de fleste Fabrikarbeideres i Byerne. Der-

iniod er der sandsynligvis adskilligt tilbage at onske med Hensyn

til Hnsmandspladsens Bebyggelse. Om der knnde opnaaes at skaffe

Arbeiderfamilierne bedre Bosteder, vilde dette vistnok i ikke ringe

Grad bidrage til at gjore Husmandsstillingen mere tillokkende;

I den senere Tid har der varet talt om at fore den moderne

Sociallovgivning, med alle Slags Forsikringer osv. ind paa Land-

brngets Omiaade, hvilket maa ansees som lidet heldigt. Det vilde

paafore Landmanden saa mange Vanskeligheder med Anmeldelser,

Formaliteter og Udgiftcr, at det i hoi Grad vilde vanskeliggjore

Stillingen, ligesom det maaske ikke heller vilde have synderlig Virlc-

ning til at knytte Arbeiderbefolkningen stairkere til den landlige

Virksombed. Det vilde dog fore for langt her at give nogen Ud-

redning af disse Sporgsmaal.

Det siger sig forovrigt selv, at ovenstaaende Fremstilling og

Beregninger over de okonomiske Vilkaar, som beredes Arbeiderne

ved de forskjellige Lonningsmaader ikke kan gjore Krav paa at

ansees som fuldkommen noiagtige. Arbeiderforholdene og Arbeider-

nes Stilling i det hele paavirkes af saa mange andre Omstaendigheder,

hvilke for hvert enkelt Sted maa tages med i Beregningen, at det

i en sammentrrengt Fremstilling som najrvairende ikke lader sig

gjore at komme denne Sag najrmere, end til at angive tilnairmel-

sesvis Gjennemsnitsbcstemmelser. hvorved alene de almindelige Jord-

brngsforhold kunne tages med i Beregning og Hensyn alene tages

til den almindelige Landbrugsarbeider. I Bygder, hvor der findes

Binseringer, som give en hoiere Daglon f. Ex. Skovdrift, eller om
Arbeideren besidder 0velse og Dygtighed i bestemte Retninger,

som gjor ham skikket til at soge Sysselsaattelse ved saarskilte Virk-

somheder f. Ex. ved Sagbrug, Teglverk, eller om ban kan et Haand-
verk, da siger det sig selv, at ban kan opnaa en storre Fortjeneste

om han ikke fajster sig som Husmand med Arbeidspligt, men an-

vender sin Tid ved det hoiest betalte Arbeide. Under saadanne

Forliold vil den duelige Arbeider i mange Tilfa^lde staa sig bedst

ved at erhverve til Eiendom en Jordlod af passende Storrelse, hvor

han kan fmde Bosted og frembringe det vajsentlige af Jordbrugs-

produkter til sin Husholdning, medens han tillige faar Tid ledig til

Erhverv udenfor Jordloddens Dyrkning.
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iDeslige sseregne Forhold maa imidlertid i Landsbygderne i

det store og hele betragtes som Undtagelser. Naar Talen er oin

Landbrug i Almindelighed, uden Honsyn til Bimeringer og hvad

dertil li0rer, antages ovenstaaende Fremstilling tilnaermelsesvis at

anskueliggjore det rette Forhold.

Der bar ogsaa undertiden vseret bragt paa Bane at lonne de

faste Arbeidere hovedsagligt med kontraktmsessigt fastsat Del af

Gaardens Produktion, for saaledes at gjere dem interesserede i

Gaardsdi-iftens Resultat, idet Forudsaetningen derved bar vreret, at

de skulde blive flittigere og mere omhyggelige i sit Arbeide, for at

Oge Gaardens Afkastning og altsaa skaffe sig selv en gunstigere

ekonomisk Stilling.

Denne Lonningsmaade bar vaeret paata3nkt enten som en vis

Del, visse % af Gaardsdriftens Nettooverskud, udredet i kon-

tante Penge, hvorved altsaa maa forudssettes et noiagtigt Gaards-

regnskab.

Eller ogsaa bar man tsenkt sig en lavt beregnet L011 i Penge,

enten som Aarstai eller som Daglon for liver Arbeidsdag, og ved

Siden deraf Del i Gaardens Produkter.

Vanskeligbedeme ved en Ordning som her antydet synes ho-

vedsagelig at ligge i

:

Regnskabsforsel paa saadan Maade, at den vinder Arbeidernes

ubetingede Tillid. Der kan nemlig af mange Grunde ikke anord-

nes nogen egentlig Kontrol, det hele maa bygges paa et Tillids-

forhold. som naar de okonomiske Interesser kommer med, i mange

Tilfaelde vil vise sig vanskcligt at oprethokle.

Arbeidernes Indtajgt vil blive variabel efter Aarets Udfakl,

hvilket ikke er [heldigt. Naar den til Familiens Underbold paa-

regnede Indtregt er saa strerkt begramdset, som i dette Forhold

altid vil vaire Tilfaddet, er det af stor Betydning, at den er nogen-

lunde stabil, medens et Misvasxtaar, under denne Ordning let kan

foraarsage en st0rre Indskramkning og derved paaf0re Arbeider-

familiens Gkonomi Vanskeligheder, livis F0lger kunne blive meget

uheldige. Lonnes Arbeideren for nogen Del med Gaardens Pro-

dukter, maa dette ialfald ordnes saaledes, at han omtrent faar

hvad der er nodvendigt for bans Hushoklnings Behov, idet han

ikke med nogen Fordel paa anden Maade kan tilgodegjore eller

sadge det lille Overskud, som kan tilfalde ham.

Dette Lonningssystein raaatte vistnok heist tillempes saaledes,

at der tilstaaes Arbeiderfamilien frit Hus og Ved, enten med eller

7
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udcn et ganske lidet Jordstykke til Kjokkenkave eller Dyrkning af

Poteter, on mindre fast Lon i Penge og for0vrigt Produkter.

Ora der kunde findes en praktisk Ordning, hvorvcd Arbeide-

ren kunde blive interesseret i Gaardsdriftens Resultat, er det meget

sandsynligt, at dette vilde indvirke paa bans Arbeidsomhed, Flid

og Omtanke og saaledes blivo en medvirkende Aarsag til Oget Ud-

bytte af Virksomheden, men det vilde tillige medfore adskillige

Illeraper paa andre Maader. Dette System vil neppe med nogen

Fordel kunne trade istcdetfor Husmandssystemet, undtagen paa

Gaarde, bvor der ikke findes saerskilte Jordstykker, som egner sig

til Husmandspladse, bvor Stedsforlioldene egner sig for Husmands-

ordningen vil denne antagelig af mange Grunde vise sig beldigere.

L0iiningsmaade efter Andelssystcmet vilde maaske vise sig

hensigtsmsessig, om der kunde findes en praktisk Ordning, men

dette Sporgsmaal er saavidt vides ikke lost og Losningen er ikke

let at finde, dels fordi Andelsforholdet i og for sig er meget vanske-

ligt at bestemme, vil krave sserskilte Hensyn for forskjellige Per-

soner og deres Stilling i Virksombeden, dels fordi det i stor Ud-

strakning maa bygges paa et ubetinget porsonligt Tillidsforhold, da

der ikke kan indrommes den ene Part nogen Kontrolmyndigbed

med Hensyn til Regnskabs- og Forretningsforsel, og den andcn

Part maa alene liave ubetinget Raadighed eller Bestemmelsesret

over Virksomhedens Ordning, saavel i det bele,som i Enkelthederne.

Et Andelssystem vilde sandsynligvis start lede til, at Arbeiderne vilde

forlange ikke alene Kontrol med Regnskab og Forretningsforsel;

men ogsaa Delagtiglied i Virksombedens Ledelse, bvormed det liele-

vilde vaere paa god Vei til at glide over i Socialisme, og gaa sin

okonomiske Undergang imode.

Vi skulle for najrvaarende ikke indlade os paa nogen Antyd-

ning om, paa bvilken Maade disse SpOrgsmaal muligens kunne loses,

der foreligger os bekjendt ikke Erfaringer og et videre thcoretisk

Raisonnement vil for nservserende ikke fore frem til noget Mart

Overblik over denne Sag.

Som et kort Udtryk for, livad der i ovenstaaende Fremstilling

er antydet, kan her udtales:

1, At Husmandsva:senet, ialfald i de betydeligste Jorbrugsdistrik-

ter, har vserct det egentlige Grundlag for Landbrugets Arbei-

derforbold, idet Husmajndene har vaeret Gaardens faste Ar-

beiderpersonale, paa hvis Virksomhed Gaardsdriften egentlig

har vseret baserct; —
2. At dette liar vseret en for de praktiske Livsforhold her i Lap-



det passende og saavel for Husbondc som Arbeider heldig

Indretning; —
3. At Gaardmandcn derved liar kunnet sikre sig til enhver Tid

at have den nodvendige Bistand af paalideligo Arbeidoro, som

han paa denne Maado uden uforholdsma3Ssige Vanskeligheder,

liar kunnet lonne bedre, end naar deres Arbeide skulde beta-

les udelukkende nied Penge;

4. At Husmandens Familie ved Arbeide paa Pladsen faar An-

ledning til nyttig Sysselsajttelse og derved at tilveiebringe et

Bidrag til sit Underbold, denne Anledning til Virksorahed og

Erhverv er betinget af Adgangen til Brug af et Stykke

Jord.

5. At denne Virksorahed, hvorved Husinandsfaniilien for en Del

tilveiebringer sit Underhold, bidrager til at opdrago Bornene

tfl arbeidsomme og nyttige Medlemmer af Samfundet. De
saraler allerede fra den tidligste Ungdoin Erfaringer og Skjon

paa det praktiske Liv, dets Virksorahed og dets Forckomster

og bliver derved fra Barndommen udviklede til duelige Ar-

beidere.

(!. At Arbeideren ved at overtage Husraandsplads liar opnaaet

en gunstigere okonoraisk og social Stilling end den lase Dag-

arbeider, idet han liar sikret sig et fast Hjem, hvor han i Ko
og Fred kan love sine BVitider i sin Families Kreds, medcns

Brugen af Pladsens Jord yder et Tilskud til Familiens Un-

derhold, som han neppe er istand til at tilveiebringe, om han

skal betale alt med kontante Penge; —
7. At det er saa langt fra, at Husinandsordiiingen virker slap-

pcnde eller nedbrydende i siedelig og okonomisk Hen-

seende, at den tvertiraod begunstiger Fremgang i begge Ret-

ninger; —
8. At den liidtil gja;ldende Lovgivning om Husmandsvrcsenet liar

vseret uheldig og bar virket skadeligt, idet den liar bidraget

til at nedbrydc det 0nskelige Tillidsforliold mellem Husbonde

og Arbeider og tildels til at stille disse Samfundsklasser i et

stridende Interesseforhold, f. Ex. i lletning af at vanskeliggjare

Livstidsfasstet;

9. At det vilde vrere i hoi Grad onskeligt, at dette Arbeiderfor-

hold kuude ordnes paa en ]\Iaade, som kunde give Haab om
en heldigere Udvikling i Fremtiden i lictning af, at Husmands-

vaesenet kunde tage nyt Opsving. Dette kan ansces som en
7*
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Sag af den hgieste Betydning for vort Landbrug og dermed for

Samfundet i det hele;

10, At dette ikke kan opnaaes ved yderligere skjau-pede Ind-

skraenkninger i Kontraktsfriheden, men ved at lade Arbeids-

giver og Arbeider, som frie Msend, selv fastsaette Betingelserne

for deres Samvirken.

11. At det, sffirlig under de i Norge raadende Forhold med Hen-

syn til Jordens Deling, ansees som et tvivlsomt Gode, ved

Statsforanstaltning at s0ge Jorden udstykkkt i Smaalodder, for

at gJ0re Arbeiderne til sraaa Selveiere. Erfaringen har vist,

at disse abnindeligvis kommer i knappere okonomiske Kaar

og fremtrsede som en for det almindelige Landbrug mindre

onskvaerdig Arbciderklasse, end Husmamdene.

Det Motiv, som staerkest skulde tale for at s0ge Arbeider-

Selveierklassen udvidet, maatte va3re at tilveiebringe en fastboende

altsaa stadigt tilstedevaeronde Arbeiderklasse og saaledes' modarbeide

den staorke Indflytning til Byerne, som nu almindelig finder Sted.

Det ligger udenfor Hensigten med denne Fremstilling at an-

tyde bestemte Lovforandringer ; at forme disse maa blive de lov-

kyndigcs og Statsmagternes Opgave. Men dot er sandsynligt, at

om en Lov overhovedet ansees nodvendig, vil den heldige Losning

af Sp0rgsmaaleno findes i den Retning, som var antydet af Lov-

kommissionen af 1851, at saette deklaratoriske Bestemmelser, der

skulde gjaelde, naar intet anderledes i Kontrakten var bestemt.

Saadanne Bestemmelser vilde, naar de ere affattede med Kyndig-

hed og Kjendskab til de praktiske Livsforhold, yde Parterne en

vaerdifuld Veiledning ved Affattelse af Kontrakter og vilde sand-

syiiligvis bidrage til at lede Husmandsvaesenets Udvikling i en hel-

dig Retning. Paa samme Tid vil en saadan Lov skille Tvistigbeder,

naar der opstaar Meningsforskjel i Sp0rgsmaal, hvorom Kontrakten

ikke indebolder tilstraskkelige Bestemmelser.

Paa den anden Side turde der ogsaa vsere Rum for den Me-

ning, som fra enkelte Hold er udlalt, at en Lov om Husmands-

vassenct ikke er nogen Ncfdvendighed. Dersom den nu gjaaldende

Lov opboaves, uden at nogen anden sa;ttes istedet, bliver der altsaa

fuldstaendig Frihed til at ordne Husmandskontrakternes Bestemmel-

ser aldeles dfter Parternes eget Skj'011. Dette er med Hensyn til

Sagens rent 0konomiske Forhold selvfolgelig det fuldkomneste. Det

vil for saa vidt antagelig ogsaa i det praktiske Liv vise sig som

det hcldigste. Det er gansko un0cligt nu at give nogen Beskyttel-

seslov for at vserne Arbeiderne mod Overgreb; Tidsforholdene og
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Udviklingen bar sat disse Mteud fuldkommen istand til at vserne

ora sig selv og at varetage egne Interesser. Det kan neppc vsere

tvilsomt, at Retten til at raade sig selv er den Lov, som hov bydes

dein. Paa den anden Side er Retsforholdet mellem Arbeidsgivere

og en talrig Arbeiderklasse, der indtager en saa ganske saeregen

Stilling som Husmandsklassen, tillige af en saa betydelig Interesse

for Samfnndet, at dette bar Opfordring til, saavidt det uden oko-

nomiske Ulemper kan ske, at paase dette Retsforbold ordnet i be-

tryggende Former.

En lieldig Ordning af Arbeiderforboldene er et Sp0rgsmaal

at* stor 0konomisk Betydning; derpaa beror for en vsesentlig Del

vort Landbrugs Fremtid. Det turde derfor ansees som en Sag,

van-dig til Statsmagternes Opmaerksomhcd, at finde en Losning paa

de lierlienli0rende Sporgsmaal. For Arbeidsgivere og Arbeidere

selv maa Opgaven blivc paa den ene Side med Beredvillighed at

yde et ordentligt Arbeige fortjent Lon, m. a. 0. at give saa gode

Betingelser for Bortfasste af Pladsen, som Omstamdigbederne mod

Rimeligbed kan tilstedo, og paa den anden Side med Flid, Orden

og Troskab at opfylde de Forpligtelser, som vcd Kontrakten er

fastsatte. Men dette Forliold maa ordnes paa Grundlag af de kon-

traherende Parters sunde, praktiske Sans, — det ligger udenfor

Lovens Rsekkevidde.

Hvorledcs Betingelserne i Husmandskontrakter bar vsere, er

en Sag af saa stort Omfang og vil tillige arte sig saa forskjellig i

forskjellige Landsdele, at det ikke kan blive Gjenstand for Under-

sogelso i en kort Afbandling som nservserende. Dette maa overlades

en mere indgaaende Beliandling af Emnet og er desuden en Sag,

som vil faa et forskjelligt Udseende efter Parternes personlige Op-

fatning.
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